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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เป็นหลกัสูตรผลิตบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะ

ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยกุต ์บณัฑิตมีทกัษะการวิเคราะห์ การออกแบบ การโปรแกรมและ
การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ส าหรับพฒันาระบบงานสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ หรือนวตักรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัส าหรับ
องคก์รและธุรกิจ ตลอดจนสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อน าไปสู่การพฒันาและผลิตผลงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามเกณฑ์สมรรถนะและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยมีการจดัการศึกษาตามแนวทางการ
พฒันาการนิยม(Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เนน้กระบวนการเรียนเชิงรุก (Active 
Learning) ในทุกรายวิชาของหลกัสูตร  นอกจากน้ี ยงัเพิ่มทกัษะให้กบัผูเ้รียนมากข้ึนโดยกระบวนการเรียนรู้
จากการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง (Continuous Professional Development) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 อธิบายหลกัการและทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อใชเ้ป็นฐานในการพฒันาโปรแกรม  
PLO2 ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อวิเคราะห์และแกปั้ญหาหรือประมวลผลขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์

ไดถู้กตอ้ง     
PLO3 วิเคราะห์ปัญหาและพฒันาโปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ องคก์รและภาคอุตสาหกรรม

ดิจิทลั  
PLO4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแกปั้ญหาดา้นขอ้มูล ขนาดใหญ่และธุรกิจอจัฉริยะ 

หรือดา้นเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตและเครือข่าย หรือดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ หรือดา้น
ปัญญาประดิษฐแ์ละคอมพวิเตอร์วิทศัน์ 

PLO5 เรียนรู้และแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาและปรับตวัตามเทคโนโลย ี



PLO6 ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลหรือผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย รวมทั้งสามารถเลือกใชส่ื้อ
ในการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PLO7 ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยั ยดึถือคุณธรรม มีความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
PLO8 สามารถท างานเป็นทีม ยอมรับฟังความเห็นผูอ่ื้น 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  132 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
 Health for All  
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds  
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  5 หน่วยกติ 
950-102 ชีวิตท่ีดี           3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life  
895-001 พลเมืองท่ีดี      2((2)-0-4) 
 Good Citizens  
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship  
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั      
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต     2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
การรู้ดิจิทลั 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
 
 



การคดิเชิงระบบ 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing   
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Essential English  
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
 English in the Digital World  
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 
 English for Academic Success  
หมายเหตุ: นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน  2 รายวิชาตามกลุ่มคะแนน O-NET โดยท่ีนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนน  O-
NET ต ่ากวา่ 30 คะแนน ตอ้งลงทะเบียนนเรียนรายวิชา 890-001 ก่อน 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim  
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing Playing Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์   1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  



895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing  
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา   1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque  
895-036 ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั   1((1)-0-2) 
 Badminton  
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย     1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance     
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน*  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
  



472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข*  1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
142-135 พบัเพียบเรียบร้อย*  1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว*  1((1)-0-2) 
 Sculpture     
142-137 ใครๆ กว็าดได*้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี*  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ*  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย*  1((1)-0-2)  
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า*  1((1)-0-2)  
 The Designers and Their Black Attires  
  * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
รายวชิาเลือก  6  หน่วยกติ 
            นกัศึกษาเลือกเรียนภาษาและการส่ือสาร อยา่งนอ้ยจ านวน  2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills  
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4) 
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension  
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers  
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs  
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication  
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 English Conversation  



890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English  
890-022 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English  
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Learning English Through Cultures  
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films  
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies  
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English  
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 
 English Communication for Business  
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน    2((2)-0-4) 
 English in the Workplace  
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
 English for Travelers  
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application  
890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
 English for Job Interview  
890-050 แปลสิกเูกิล   2((2)-0-4) 
 Google Translate Me  
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
890-061 ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy  
890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน    2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 
  



890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)   
 Winning English Test for Higher Studies  
891-010 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้    2((2)-0-4)   
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)   
 Japanese Conversation in Daily Life  
891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน   2((2)-0-4)   
 Japanese Conversation in the Workplace  
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Chinese  
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life  
891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace  
891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Malay  
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life      
891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism       
891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Korean  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life  
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace  
891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic German  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปท่ี
เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 0-4 หน่วยกิต ดงัรายวิชา
ต่อไปน้ี 
 



001-131 สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4) 
 Healthy  Body  and  Mind  
190-404 ธรรมชาติบ าบดั   2((2)-0-4) 
 Natural Therapy  
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property  
315-203 กญุแจไขธรรมชาติ                            2((2)-0-4) 
 Key to Nature                          
336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4) 
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215 ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ    2((2)-0-4) 
 Safety Life from Toxic Substances    
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4) 
 Drug and Health  
340-103 วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต    2((2)-0-4) 
 Applied Science for Life 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Science and Technology in Daily Life  
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4) 
 Applied nanotechnology  
895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
 Psychology of Love  
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4) 
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
 Art of communication in Thai language in the 21st century  
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Usage 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4) 
 Contemporary Thai Language  
895-045 ทกัษะการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
 Communication Skills 
  



895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
 Thoughts and Communication  
895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4) 
 History in Movies  
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting  
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4) 
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society  
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture  
895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั  2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips  
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey  
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies  
895-057 ดนตรีไทย    2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music  
895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Music Art  
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4) 
 Western Music  
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation  
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
 Fit and Firm  
895-062 ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle  
895-063 อว้นไดก้ผ็อมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
  



895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living  
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life  
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process  
874-194 ภาษีอากรกบัชีวิต   2((2)-0-4) 
 Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4) 
 Human Rights and Citizenship  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  12 หน่วยกติ 
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
 General Chemistry  I  
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I  
330-101 หลกัชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 Principles of Biology I  
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I  
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics   
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory 
2.2 กลุ่มวชิาบังคบั   
 แผนการศึกษาปกติ   51  หน่วยกติ 
   แผนสหกจิศึกษา  54  หน่วยกติ 

1) วชิาแกน                                                             12  หน่วยกติ 
322-101 แคลคูลสั 1   3((3)-0-6) 
 Calculus I  
322-102 แคลคูลสั 2  3((3)-0-6) 
 Calculus II 
  



344-201 ชุดวิชาการค านวณทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  6((3)-6-9) 
 Module: Computing for Computer Science  

2) วชิาเฉพาะด้าน                                         
 แผนการศึกษาปกต ิ  39  หน่วยกติ 
 แผนสหกจิศึกษา   42  หน่วยกติ 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  6((3)-6-9) 
 Module: Programming Concepts and Algorithms   
344-181 ทกัษะการส่ือสารทางเทคโนโลย ี  1((1)-0-2) 
 Communication Skill in Technology   
344-211 ชุดวิชาการพฒันาซอฟตแ์วร์และฐานขอ้มูล   9((6)-6-15) 
 Module: Software and Database Development  
344-221 สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์  2((2)-0-4) 
 Computer Architectures and Organization  
344-222 ระบบปฏิบติัการ  2((2)-0-4) 
 Operating Systems  
344-223 พื้นฐานทางความปลอดภยัคอมพิวเตอร์  2((2)-0-4) 
 Fundamentals of Computer Security  
344-281 การพดูทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในท่ีสาธารณะ        1((1)-0-2) 
 Public Speaking in Computer Science  
344-341 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์       3((3)-0-6) 
 Software Engineering  
344-351 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย          3((3)-0-6) 
 Data Communications and Networking  
344-361 หลกัการปัญญาประดิษฐ ์  3((3)-0-6) 
 Principles of Artificial Intelligence  
344-381 การคิดและการสร้างสรรคส์ าหรับออกแบบนวตักรรม 2((2)-0-4) 
 Thinking and Creativity for Innovation Design  
344-382 จรรยาบรรณส าหรับเทคโนโลยดิีจิทลั    1((1)-0-2) 
 Ethics for Digital Technology  
344-491   สัมมนาทางวิทยาการคอมพวิเตอร์  1((0)-2-1) 
 Seminar in Computer Science 
 
  



แผนการศึกษาปกติ  
344-492   โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3((0)-9-0) 
 Projects in Computer Science  
แผนสหกจิศึกษา  
344-495   สหกิจศึกษา  6((0)-40-0) 
 Cooperative Education 
2.3)  กลุ่มวชิาเลือก                  
 แผนการศึกษาปกต ิ  33  หน่วยกติ 
 แผนสหกจิศึกษา   30  หน่วยกติ    
 นกัศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาและรายวิชา โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

  แผนการศึกษาปกติ แผนสหกจิศึกษา 
1.  เลือกกลุ่มวิชาตามความสนใจจ านวน 2 กลุ่มวิชา        

ท่ีก าหนดในแต่ละดา้น โดยจะตอ้งลงทะเบียนเรียน
ใหค้รบทุกวิชาของกลุ่มวิชานั้น ๆ   

18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

2. สามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ นอกเหนือจาก         
ขอ้ 1 เพิ่มเติม   

15 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 รวม 33 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
 
ด้านที ่1: ข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกจิอจัฉริยะ 
กลุ่มวชิาที ่1.1: ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-331 วิทยาการขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Data Science  
344-332 การท าเหมืองขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Data Mining  
344-431   ขอ้มูลขนาดใหญ่  3((3)-0-6) 
 Big Data  
กลุ่มวชิาที ่1.2: ธุรกจิอจัฉริยะ (Business Intelligence) ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-232   การจดัการความรู้และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 3((3)-0-6) 
 Knowledge Management and Decision Support Systems  
344-333   การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลเชิงภาพ  3((3)-0-6) 
 Data Analytics and Visualization  
344-334   ระบบธุรกิจอจัฉริยะ  3((3)-0-6) 
 Business Intelligent Systems  



กลุ่มวชิาที ่1.3: เทคโนโลยขีบัเคล่ือนข้อมูล (Information-driven Technology) ประกอบดว้ยรายวิชา
ดงัต่อไปน้ี 
344-311   การโปรแกรมเชิงวตัถุขั้นสูง    3((3)-0-6) 
 Advanced Object-Oriented Programming  
344-432   เทคโนโลยฐีานขอ้มูลยคุถดัไป  3((3)-0-6) 
 Next Generation Database Technologies  
344-401 วิทยาการเขา้รหสัลบัและความปลอดภยั  3((3)-0-6) 
 Cryptography and Security  
ด้านที ่2: เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและเครือข่าย  
กลุ่มวชิาที ่2.1: เทคโนโลยเีครือข่าย (Network Technology) ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-352   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3((3)-0-6) 
 Computer Network Systems  
344-353   ความมัน่คงของเครือข่ายและระบบคอมพวิเตอร์  3((3)-0-6) 
 Computer Systems and Network Security  
344-451   เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตและการประยกุต ์  3((3)-0-6) 
 Internet Technology and Applications  
กลุ่มวชิาที ่2.2: เทคโนโลยไีร้สายและอุปกรณ์เคล่ือนที ่(Wireless and Mobile Technology) ประกอบดว้ย
รายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-212   การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็    3((3)-0-6) 
 Web Application Programming  
344-312   การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  3((3)-0-6) 
 Mobile Application Development  
344-321 เทคโนโลยไีร้สาย  3((3)-0-6) 
 Wireless Technology  
กลุ่มวชิาที ่2.3: เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต (Internet Technology) ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-322   ระบบฝังตวั  3((3)-0-6) 
 Embedded Systems  
344-323   อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง  3((3)-0-6) 
 Internet of Things  
344-324   ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  3((3)-0-6) 
 Cloud Computing Systems  
ด้านที ่3: การพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Development) 



กลุ่มวชิาที ่ 3.1: การประเมินซอฟต์แวร์และการประกนัคุณภาพ (Software Assessment and Quality 
Assurance) ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-342   เทคนิคการทดสอบซอฟตแ์วร์  3((3)-0-6) 
 Software Testing Techniques  
344-441   การจดัการโครงการและคุณภาพซอฟตแ์วร์  3((3)-0-6) 
 Software Project and Quality Management  
344-442   การวดัและประเมินซอฟตแ์วร์  3((3)-0-6) 
 Software Measurement and Evaluation  
กลุ่มวชิาที ่3.2: การพฒันาและการจัดการซอฟต์แวร์ (Software Development and Management) 
ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-242 หลกัการพฒันาซอฟตแ์วร์ธุรกิจ  3((3)-0-6) 
 Principles of Business Software Development  
344-335   การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างดา้นฐานขอ้มูล    3((3)-0-6) 
 Database Application Development  
344-443   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ  3((3)-0-6) 
 Object-Oriented Analysis and Design    
กลุ่มวชิาที ่3.3: การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UI/UX Design) ประกอบดว้ยรายวิชา
ดงัต่อไปน้ี 
344-343   การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชเ้บ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to User Experience Design  
344-344   การประเมินความสามารถในการใชง้าน  3((3)-0-6) 
 Usability Evaluation  
344-444   สถาปัตยกรรมสารสนเทศส าหรับออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้ 3((3)-0-6) 
 Information Architecture for User Experience Design  
กลุ่มวชิาที ่3.4: การพฒันาและการจัดการฐานข้อมูล (Database Development and Management) 
ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-335   การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างดา้นฐานขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Database Application Development  
344-433   การบริหารและบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Database Administration and Maintenance  
344-434   การปรับแต่งฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ  3((3)-0-6) 
 Database Performance Tuning 
  



ด้านที ่4: ปัญญาประดิษฐ์และคอมพวิเตอร์วทิัศน์ 
กลุ่มวชิาที ่4.1: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ประกอบดว้ยรายวิชาและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
344-261   ปัญญาประดิษฐส์ าหรับทุกคน  3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence for Everyone  
344-362   การเรียนรู้ของเคร่ือง  3((3)-0-6) 
 Machine Learning  
344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก  3((3)-0-6) 
 Neural Networks and Deep Learning  
344-462   การรู้จ ารูปแบบ  3((3)-0-6) 
 Pattern Recognition  
344-463   อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต ์  3((3)-0-6) 
 The Internet of Robotic Things  
ข้อก าหนด   กลุ่มวิชาท่ี 4.1 ก าหนดใหเ้รียน 344-261 344-362  และเลือกเรียนอยา่งนอ้ย 1 วิชา จาก 344-461 
344-462 หรือ 344-463  
กลุ่มวชิาที ่4.2: ภาษาอจัฉริยะและการตีความของเคร่ือง (Linguistic Intelligence and Machine 
Translation) ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-363   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  3((3)-0-6) 
 Natural Language Processing  
344-464   การท าเหมืองขอ้ความและการวิเคราะห์ความรู้สึก  3((3)-0-6) 
 Text Mining and Sentiment Analysis  
344-465   ภาษาอจัฉริยะและการตีความของเคร่ือง  3((3)-0-6) 
 Linguistic Intelligence and Machine Translation  
กลุ่มวชิาที ่4.3: การโปรแกรมเกม (Game Programming) ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-271   การสร้างโมเดลและแอนิเมชนั 3D  3((3)-0-6) 
 3D Modeling and Animation  
344-371   การโปรแกรมเกมเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Computer Game Programming  
344-372   การพฒันาเกมขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Game Development  
กลุ่มวชิาที ่4.4: คอมพวิเตอร์วทิัศน์ (Computer Vision) ประกอบดว้ยรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
344-373   พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Fundamentals of Digital Image Processing 
  



344-374   การประมวลผลภาพเชิงดิจิทลัชั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Digital Image Processing  
344-471   คอมพิวเตอร์วิทศัน์และการประยกุต ์  3((3)-0-6) 
 Computer Vision and Applications  
รายวชิาเลือกอ่ืน ๆ 
344-493   การฝึกงานทางคอมพิวเตอร์  2((0)-6-0) 
 Job Training in Computer  
344-494   เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2) 
 Pre-cooperative Education    
344-496   หวัขอ้พิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1            3((3)-0-6) 
 Special Topics in Computer Science I  
344-497   หวัขอ้พิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2             3((2)-2-5) 
 Special Topics in Computer Science II  
344-498   หวัขอ้พิเศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3             2((2)-0-4) 
 Special Topics in Computer Science III  
344-499   หวัขอ้พิเศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 4             2((1)-2-3) 
 Special Topics in Computer Science IV  
 ทั้งน้ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์  ซ่ึงมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อนกบัรายวิชาในหลกัสูตร  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ภาควิชาฯ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ี เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงไดพ้ิจารณาแลว้เห็น
วา่มีประโยชน์ต่อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 
ไดต้ามความเหมาะสม   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควิชา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
322-101 แคลคูลสั 1   3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
330-101 หลกัชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-2-1) 
950-102 ชีวิตท่ีดี          3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์    1((1)-0-2) 
                         รวม   19(16-8-33) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6((3)-6-9) 
322-102 แคลคูลสั 2 3((3)-0-6) 
315-100 ค านวณศิลป์    2((2)-0-4) 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี     2((2)-0-4) 
344-181 ทกัษะการส่ือสารทางเทคโนโลย ี 1((1)-0-2) 
xxx-xxx   รายวิชากลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z) 
xxx-xxx   รายวิชากลุ่มสุนทรียศาสตร์และการกีฬา 1(x-y-z) 
                         รวม      19(x–y–z)                                       
หมายเหตุ    นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดั    
                   โดยคณะหรือมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
344-201 ชุดวิชาการค านวณทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6((3)-6-9) 
344-221*  สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ 2((2)-0-4) 
344-222*  ระบบปฏิบติัการ 2((2)-0-4) 
344-223*  พื้นฐานทางความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 2((2)-0-4) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต    2((2)-0-4) 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
xxx-xxx   รายวิชากลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z) 
xxx-xxx   รายวิชากลุ่มสุทรียศาสตร์และการกีฬา 1(x-y-z) 
                            รวม      19(x–y–z) 
หมายเหตุ *รายวิชา 344-221, 344-222, 344-223 จดัการเรียนการสอนแบบเรียนต่อเน่ืองกนัตามล าดบั 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    1((1)-0-2) 
344-211 ชุดวิชาการพฒันาซอฟตแ์วร์และฐานขอ้มูล 9((6)-6-15) 
344-281   การพดูทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในท่ีสาธารณะ        1((1)-0-2) 
xxx-xxx   วิชาเฉพาะ – กลุ่มวิชาเลือก  6(x-y-z) 
                         รวม      19(x–y–z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)   
344-341   วิศวกรรมซอฟตแ์วร์      3((3)-0-6) 
344-351   การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย         3((3)-0-6) 
344-361   หลกัการปัญญาประดิษฐ ์ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx   วิชาเฉพาะ – กลุ่มวิชาเลือก 6(x-y-z) 
xxx-xxx   วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป – วิชาเลือก (ภาษา) 2(x-y-z) 
                         รวม      18(x–y–z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
344-381   การคิดและการสร้างสรรคส์ าหรับออกแบบนวตักรรม 2((2)-0-4) 
344-382   จรรยาบรรณส าหรับเทคโนโลยดิีจิทลั   1((1)-0-2) 
xxx-xxx   วิชาเฉพาะ – กลุ่มวิชาเลือก 9(x-y-z) 
xxx-xxx   วิชาหมวดศึกษาทัว่ไป – วิชาเลือก 4(x-y-z) 
                         รวม      16(x–y–z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 
แผนการศึกษาปกต ิ

ภาคการศึกษาที่ 1 
344-491   สัมมนาทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 1((0)-2-1) 
xxx-xxx   วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 9(x-y-z) 
xxx-xxx   วิชาหมวดเลือกเสรี 6(x-y-z) 
                         รวม      16(x–y–z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
344-492   โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3((0)-9-0) 
xxx-xxx   วิชาเฉพาะ – กลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z) 
                         รวม      6(x–y–z) 
 

 
ปีที่ 4 

แผนการสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 
344-491   สัมมนาทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 1((0)-2-1) 
344-494   เตรียมสหกิจศึกษา  (ไม่นบัหน่วยกิต) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx   วิชาเฉพาะ – กลุ่มวิชาเลือก 9(x-y-z) 
xxx-xxx   วิชาหมวดเลือกเสรี 6(x-y-z) 
                         รวม      17(x–y–z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
344-495   สหกิจศึกษา 6((0)-40-0) 
                         รวม      6((0)–18–0) 
 
 
 



 

                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล    

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 อธิบายหลกัการและทฤษฎีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือใชเ้ป็นฐานใน
การพฒันาโปรแกรม 

- เนน้หลกัการทางทฤษฎี และ
ประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามลกัษณะของรายวิชา ตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ

- จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบ
Problem-based learning

- จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจดับรรยายพิเศษโดย
วิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง

- การทดสอบยอ่ย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน

- การรายงาน/แผนงาน
- การน าเสนองาน
- การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น

- สอบปฏิบติั

PLO2 ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ือวิเคราะห์และแกปั้ญหาหรือ
ประมวลผลขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ได้
ถูกตอ้ง     

- เนน้หลกัการทางทฤษฎี และ
ประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามลกัษณะของรายวิชา ตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ

- จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบ
Problem-based learning

- ก าหนดโจทยปั์ญหาท่ีเทียบเคียงกบั
สถานการณ์จริง เพ่ือใหศึ้กษา
คน้ควา้ และบรูณาการความรู้ 
ส าหรับแกปั้ญหาได้

- จดักิจกรรมอภิปรายกลุ่มเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนได้

- จดักิจกรรมศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการดา้นอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์

- การทดสอบยอ่ย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน

- การรายงาน/แผนงาน
- การน าเสนองาน
- การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น

- สอบปฏิบติั

PLO3 วิเคราะห์ปัญหาและพฒันา
โปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ขององคก์รและภาคอุตสาหกรรมดิจิทลั 

- เนน้หลกัการทางทฤษฎี เก่ียวกบั
ขั้นตอนวิธีในการพฒันา
โปรแกรม/ระบบ และประยกุตใ์ช้
ในทางปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
ลกัษณะของรายวิชา ตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ

- การทดสอบยอ่ย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน

- การรายงาน/แผนงาน
- ผลงาน/ช้ินงาน
- การน าเสนองาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

- ฝึกการใชเ้คร่ืองมือทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านระบบ 

- จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบ 
Problem-based learning 

- น าโจทยจ์ริงจากสถาน
ประกอบการมาใชว้ิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน เพ่ือพฒันา
ระบบ 

- จดัการน าเสนอผลงานการพฒันา
โปรแกรม/ระบบ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียน 

- จดักิจกรรมอภิปรายกลุ่ม/แสดง
บทบาทสมมติในการวิเคราะห์
ความตอ้งการขงผูใ้ชง้านระบบ 

- การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

- สอบปฏิบติั 
- ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

PLO4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือแกปั้ญหาดา้นขอ้มูล
ขนาดใหญ่และธุรกิจอจัฉริยะ หรือดา้น
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 
หรือดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ หรือดา้น
ปัญญาประดิษฐแ์ละคอมพิวเตอร์วิทศัน์ 

- เนน้หลกัการและฝึกทกัษะ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น     

- จดัใหมี้การเรียนการสอนแบบ 
Problem-based learning 

- ก าหนดโจทยปั์ญหาท่ีเทียบเคียงกบั
สถานการณ์จริง เพ่ือใหศึ้กษา 
คน้ควา้ และบรูณาการความรู้ 
ส าหรับแกปั้ญหาไดต้ามทฤษฎี 

- จดัการน าเสนอผลงานการพฒันา
โปรแกรม/ระบบ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียน 

- สนบัสนุนใหน้ าโจทยปั์ญหาจริง
จากสถานประกอบการมาพฒันา
เป็นโปรแกรม/ระบบ ท่ีสามารถ
น าไปใชง้านได ้

- จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจดับรรยายพิเศษโดย
วิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

- การทดสอบยอ่ย 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 

- การรายงาน/แผนงาน 
- ผลงาน/ช้ินงาน 
- การน าเสนองาน 
- การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

- สอบปฏิบติั 
- ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

PLO5 เรียนรู้และแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาและ

- ก าหนดกรณีศึกษาเก่ียวกบัการ
ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ เพ่ือให้

- การรายงาน/แผนงาน 
- ผลงาน/ช้ินงาน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ปรับตวัตามเทคโนโลยี นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาส
ปฏิบติังานจริง 

- การประเมินจากรายงานของ
ผูป้ระกอบการ ท่ีรับนกัศึกษาไป
ฝึกงาน หรือปฏิบติัสหกิจศึกษา 

- การประเมินจากอาจารยนิ์เทศ
นกัศึกษาท่ีไปฝึกงาน หรือปฏิบติั
สหกิจศึกษา 

PLO6 ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลหรือ
ผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรง
ความหมาย รวมทั้งสามารถเลือกใชส่ื้อ
ในการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  

- จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจดับรรยายพิเศษโดย
วิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

- การอภิปรายกลุ่ม 
- การแสดงบทบาทสมมติ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- การสมัมนากลุ่ม 
- การฝึกน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
หรือในท่ีสาธารณะ 

- ฝึกการเขียนงานทางวิชาการ 

- สงัเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 

- การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

- ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวชิำวิทยำกำรคอมพวิเตอร์ 

344-111 ชุดวชิำกำรโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ 6((3)-6-9) 
Module: Programming and Algorithms 
แนวคิดการโปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสูง เช่น ภาษาซี ภาษาไพทอน ตวัแปร ประเภทขอ้มูล นิพจน์ 

ขอ้ความสัง่และโครงสร้างควบคุมในการโปรแกรม เช่น  การกาํหนดค่า การดาํเนินงานแบบมีเง่ือนไข การ
ทาํซํ้ า ฟังกช์นัและพารามิเตอร์ โปรแกรมแบบเวยีนเกิดและไม่เวียนเกิด การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอน
วิธีในการแกปั้ญหาทางคอมพิวเตอร์โดยใชผ้งังานและรหสัเทียม การลงรหสั การทดสอบ การแกปั้ญหา
ขอ้ผดิพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  โครงสร้างขอ้มูลแบบเชิงเสน้และแบบไม่เชิงเสน้  เทคนิค
การคน้หาขอ้มูลและการเรียงลาํดบั การวิเคราะห์ความซบัซอ้นของปัญหาและขั้นตอนวิธี แบบใชค่้าท่ีดีท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย และค่าเลวท่ีสุด ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งแยกและการพิชิต ขั้นตอนวิธีแบบพลวตั ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ 
ปัญหาแบบเอน็-พีคอมพลีต   

Programming concepts with a high-level language such as C, Python; variables; data type; 
expressions; statements and control structures such as the use of sequential, selection and repetition control 
structures; function and parameters; recursive and non-recursive program; analyzing and developing 
algorithms to solve computer problems using flowcharts and pseudocode; coding, testing and debugging 
the program; linear and non- linear data structures; searching and sorting techniques; problem complexity 
and algorithm analysis, best case, average case, and worst case; divide and conquer algorithms; dynamic 
algorithms; greedy algorithms; NP-complete problems 
344-181 ทักษะกำรส่ือสำรทำงเทคโนโลยี 1((1)-0-2) 

Communication Skill in Technology 
รูปแบบการส่ือสาร การพฒันาวิธีการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพโดยใชแ้นวคิดของ

เร่ืองราวเพื่อกาํหนดกรอบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น การถามคาํถามท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความพยายามในการรวบรวมขอ้มูลใหม้ากท่ีสุดและมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น การจดัการความ
คาดหวงัและขอ้กาํหนด  เขา้ใจความแตกต่างพื้นฐานระหวา่งความคาดหวงัและขอ้กาํหนด 

Communication style; developing an effective interpersonal communication approach, using the 
concept of story to frame effective communication and to influence others; asking effective questions to 
maximize information gathering efforts and influence others; managing expectations and requirements, 
understanding the fundamental differences between expectations and requirements 



344-201 ชุดวชิำกำรค ำนวณทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 6((3)-6-9) 
 Module: Computing for Computer Science  
 เซต วิธีการพิสูจน์และอุปนยั ความสมัพนัธ์เวียนเกิด ตรรกะท่ีเป็นทางการ ความสมัพนัธ์ การ
เติบโตของฟังกช์นั ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดซํ้า ทฤษฎีกราฟและตน้ไม ้การนบัและคณิตศาสตร์เชิงการจดั  ระบบ
สมการเชิงเสน้ การแปลงเชิงเสน้ การกาํจดัแบบเกาส์ สมบติัของเวกเตอร์และเมทริกซ์ การดาํเนินการบน
เวกเตอร์และเมทริกซ์  ปริภูมิเวกเตอร์แบบยคุลิด  ผลคูณภายในและนอร์ม ฐาน เวกเตอร์เชิงตั้งฉากและเชิงตั้ง
ฉากปกติ  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การโปรแกรมสาํหรับพีชคณิตเชิงเส้น  การประยกุตข์องพีชคณิตเชิง
เสน้ เช่น การลดมิติบนขอ้มูลจริง แนวคิดเก่ียวกบัความน่าจะเป็นและสถิติเชิงพรรณนา ตวัแปรสุ่มและความ
คาดหวงั การกระจายแบบไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ือง การแจกแจงปกติ การจาํลองดว้ยคอมพิวเตอร์และวิธีการ
มอนติคาร์โล ทฤษฎีแถวคอย สถิติเชิงอนุมาน การถดถอย การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ ซอฟตแ์วร์ทางสถิติ  
 Sets; methods of proof and induction; recursion; formal logic; relations;  growth of functions; 
recurrence relations; graph theory and tree; counting and combinatorics; linear equation system; linear 
transformations; Gaussian elimination; vector and matrix properties; vector and matrix operations; 
Euclidean vector spaces; inner products and norms; basis; orthogonal and  orthonormal vectors;  
eigenvalues and eigenvectors; programming for linear algebra; application of linear algebra such as 
dimension reduction on real-world data; concepts of probability and descriptive statistics; random 
variables and expectations; discrete and continuous distribution; normal distributions; computer simulation 
and Monte Carlo methods; queuing theory; inferential statistics; regression; correlation analysis; statistical 
software 
344-211 ชุดวชิำกำรพฒันำซอฟต์แวร์และฐำนข้อมูล 9((6)-6-15) 
 Module: Software and Database Development  
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  คลาสและออบเจก็ต ์การห่อหุม้ การสืบทอด และการพอ้งรูป 
การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถุ ภาษาการโปรแกรมเชิงวตัถุ ระบบแฟ้มขอ้มูล ววิฒันาการของ
เทคโนโลยฐีานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล แบบจาํลองขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
กระบวนการนอมอลไลซ์ พีชคณิตเชิงสมัพนัธ์ แคลคูลสัเชิงสัมพนัธ์ ภาษาฐานขอ้มูลเอสคิวแอล การรักษา
ความปลอดภยัและความเป็นหน่ึงเดียวของฐานขอ้มูล หลกัการพื้นฐานของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
องคก์รและระบบสารสนเทศ แบบแผน เบ้ืองตน้ของการพฒันาระบบ เช่น แนวทางนํ้าตก แนวทางการร่าง
ตน้แบบและแนวทางเชิงวตัถุ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบ เทคนิคในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ความตอ้งการ การวเิคราะห์และจดัทาํแบบจาํลองกระบวนการ การจดัทาํแบบจาํลองขอ้มูล 
พจนานุกรมขอ้มูล การออกแบบระบบ การออกแบบปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ชแ้ละการออกแบบตามประสบการณ์
ของผูใ้ชเ้บ้ืองตน้ โจทยบ์นพื้นฐานสถานการณ์จริงหรือการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
 Object-oriented programming concept; class and object; encapsulation, inheritance and 
polymorphism; object-oriented analysis and design; object-oriented programming language; File systems; 



database technology evolutions; database architecture; data model; relational database; normalization 
process; relational algebra; relational calculus; SQL; database security and integrity; principles of system 
analysis and design; organization and information systems; primary system development paradigms such 
as waterfall, prototyping, and object-oriented approaches; analysis and design tools; requirements 
gathering and analysis techniques; process analysis and modeling; data modeling; data dictionary; system 
design; introduction to UI/UX design; problems based on real situations or project-based learning 
344-212 กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็  3((3)-0-6) 
 Web Application Programming 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program  
 โพรโทคอลเอชทีทีพี การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ภาษา
สาํหรับพฒันาเวบ็บนฝ่ังไคลเอน็ทแ์ละฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภยัและระบบฐานขอ้มูลสาํหรับโปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็ ระบบลอ็คเชนเบ้ืองตน้ 
 HTTP  protocols; design and development of websites; design of user interfaces; client-side and 
server-side  language; security and database systems for web applications; introduction to blockchain 
systems 
344-221 สถำปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพวิเตอร์ 2((2)-0-4) 
 Computer Architectures and Organization  
 รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 344-222,344-223 
 Corequisite: 344-222,344-223  
 วิวฒันาการคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ ระบบตวัเลขและการแทนขอ้มูล 
ตรรกะดิจิทลั สถาปัตยกรรมชุดคาํสัง่ โครงสร้างหน่วยความจาํ ระบบจดัเกบ็ขอ้มูล โครงสร้างไฟล ์ 
 Computer evolution; computer hardware components; number systems and data representation; 
digital logic; instruction set architecture; memory structure; storage systems; file structures  
344-222 ระบบปฏิบัติกำร 2((2)-0-4) 
 Operating Systems  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program 
 รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 344-221,344-223 
 Corequisite: 344-221,344-223  
 โครงสร้างระบบปฏิบติัการ การจดัการโพรเซส (โพรเซส เธรด การประสานงาน และการจดัตาราง
งานซีพีย)ู การจดัการหน่วยความจาํ (หน่วยความจาํหลกัและหน่วยความจาํเสมือน)  



 Operating-system structures; process management, process, thread, synchronization and CPU 
scheduling; memory management, main memory and virtual memory 
344-223 พืน้ฐำนทำงควำมปลอดภัยคอมพวิเตอร์ 2((2)-0-4) 
 Fundamentals of Computer Security  
 รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 344-221,344-222 
 Corequisite: 344-221,344-222  
 พื้นฐานการเช่ือมต่อเครือข่าย หลกัการรักษาความปลอดภยัคอมพวิเตอร์ โมเดลความปลอดภยั 
เทคนิค นโยบายความปลอดภยั (นโยบายผูใ้ชแ้ละผูดู้แลระบบ) ช่องโหว ่ประเภทของการโจมตี ไซเฟอร์ (ไซ
เฟอร์แบบสมมาตรและอสมมาตร) 
 Introduction to computer networks; principles of computer security; security models; techniques; 
security policies (user and system administrator policies); vulnerabilities; types of attacks; ciphers 
(symmetric and asymmetric ciphers) 
344-232 กำรจัดกำรควำมรู้และระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 3((3)-0-6) 
 Knowledge Management and Decision Support Systems  
 การจดัการความรู้ในองคก์ร  แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  การบริหารจดัการโครงการ  การปรับการ
จดัการความรู้และกลยทุธ์ทางธุรกิจ  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับการจดัการความรู้  ทีมการ
จดัการ ความรู้  ระบบการจดัการความรู้  การบริหารการเปล่ียนแปลง  โครงสร้างการใหร้างวลั  การวดัและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบต่าง ๆ ระบบ
สนบัสนุนผูบ้ริหาร ประเดน็จรรยาบรรณและระเบียบสังคมของระบบงานสารสนเทศ 
 Knowledge management in organization;  best practice;  project management;  align knowledge 
management and business strategy;  design the knowledge management infrastructure;  knowledge 
management team; knowledge management systems;  change management;  reward structures;  
performance evaluation; management information systems (MIS);  decision support  systems  (DSS);  
executive  support  systems  (ESS);  ethical  and  social  issues  in  information systems 
344-242 หลกักำรพฒันำซอฟต์แวร์ธุรกจิ 3((3)-0-6) 
 Principles of Business Software Development  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of   the program  
 หลกัการพฒันาซอฟตแ์วร์ธุรกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจและซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยงานธุรกิจ 
บทบาทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ หลกัการของระบบการบริหารเงินและบญัชี และบทบาทของ
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ในมุมมองธุรกิจ หลกัการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบญัชี  การวางแผน 
การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพฒันาซอฟตแ์วร์สาํหรับใชใ้นวงการธุรกิจปัจจุบนั 



 Fundamentals of business and software business; business role in software; principles of 
financial management and accounting; software engineering’s perspectives of business; principles and 
concepts of accounting information systems;  planning, analysis, designing and developing software for 
today’s  business 
344-261 ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับทุกคน 3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence for Everyone  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of   the program  
 นิยามของปัญญาประดิษฐ ์ ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ ์การประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐก์บัการ
ดาํเนินชีวิต ปัญญาประดิษฐแ์ละการปฏิวติัอุตสาหกรรมคา้ปลีก  ปัญญาประดิษฐก์บัการปฏิวติัการเกษตร 
ปัญญาประดิษฐก์บัการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมบนัเทิง  ปัญญาประดิษฐก์บัผลกระทบของรัฐบาล 
ปัญญาประดิษฐก์บัการเปล่ียนแปลงการขาย ปัญญาประดิษฐก์บัธุรกิจขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐข์องกเูกิล 
ปัญญาประดิษฐข์องเฟซบุ๊ก ปัญญาประดิษฐข์อง Amazon ปัญญาประดิษฐแ์ละการพฒันา Chatbot 
 Definition of artificial intelligence (AI);  impact of AI; application of AI in reallife; artificial 
intelligence revolutionizing the retail industry; artificial intelligence revolutionizing agriculture; artificial 
intelligence altering the world of entertainment; artificial intelligence impact governments; artificial 
intelligence changingsales,  AI and the big businesses, Google’s artificial intelligence, Facebook’s 
artificial intelligence, Amazon’s artificial intelligence, AI and the revolution of the Chatbot   
344-271 กำรสร้ำงโมเดลและแอนิเมชัน 3D 3((3)-0-6) 
 3D Modeling and Animation  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of   the program  
 พื้นฐานการสร้างโมเดล 3D เมช 3D พื้นผวิ 3D เมชแบบ Rigged โครงกระดูกของเมช การสร้างแอ
นิเมชัน่ 3D การแสดงผลภาพ 3D 
 3D modeling basic; 3D mesh;  3D texture; rigged mesh; skeletal mesh; 3D animation; 3D 
rendering 
344-281 กำรพูดทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ในทีส่ำธำรณะ 1((1)-0-2) 
 Public Speaking in Computer Science  
 วิธีสาํหรับการคน้หาและรวบรวมสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาการคอมพิวเตอร์  การสรุป การ
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์สารสนเทศ  การเตรียมนาํเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ การพดูในท่ีสาธารณะ 
 Method for searching and gathering information based on Computer Science area; summarizing, 
analyzing and synthesizing information; preparing effective presentations; public speaking 
 



344-311 กำรโปรแกรมเชิงวตัถุขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Object-Oriented Programming  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 การพฒันาส่วนเช่ือมโยงผูใ้ชแ้บบกราฟิก (GUI) การจดัการขอ้ผดิพลาด  สตรีมอินพตุ/เอาตพ์ตุ การ
ส่ือสารระหวา่งไคลเอนตแ์ละเซิร์ฟเวอร์ดว้ยซอกเกต็ มลัติเธรดดิง การเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล เฟรมเวิร์ค
สาํหรับพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั แนะนาํการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุขั้นสูง เช่น ภาษาจาวา  
 Development of Graphical User Interfaces (GUIs); exception handling; input/output streams; 
client-server communication with socket; multi-threading; database connectivity; a framework for web 
application; introduction to advanced object-oriented programming language such as java 
344-312 กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที ่ 3((3)-0-6) 
 Mobile Application Development 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program  
 เทคโนโลยขีองอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เคร่ืองมือในการพฒันา เทคนิคการเขียนโปรแกรม ส่วนเช่ือมโยง
ผูใ้ชแ้บบกราฟิก (GUI) การจดัการเหตุการณ์ ฐานขอ้มูล ส่ือประสม การเช่ือมต่อเครือข่าย 
 Mobile technologies; development tools; programming techniques: Graphical User Interface 
(GUI); event  handling; database; multimedia; network connections 
344-321 เทคโนโลยไีร้สำย 3((3)-0-6) 
 Wireless Technology  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-221 or with the consent of  the program  
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ไร้สาย เครือข่ายไร้สายเฉพาะท่ี 
เครือข่ายไร้สายระยะใกล ้ eneraliz เครือข่ายไร้สายระยะไกล WiMAX เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย
ดาวเทียม ความปลอดภยับนเครือข่ายไร้สาย การออกแบบแอปพลิเคชนัไร้สายและสภาพแวดลอ้มในการ
พฒันา 
 Computer networks for mobile and wireless device; wireless LAN;  eneraliz technology; 
WiMAX technology; cellular telephone networks; satellite networks; wireless security; wireless 
application design and development environments 
344-322 ระบบฝังตัว 3((3)-0-6) 
 Embedded Systems  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-221 or with the consent of  the program  



 ระบบฝังตวัเบ้ืองตน้ ฮาร์ดแวร์ฝังตวั ตวัประมวลผลแบบฝังตวั หน่วยความจาํบอร์ด บอร์ดไอโอ
และบสั ระบบปฏิบติัการแบบฝังตวั ตวัขบัอุปกรณ์ มิดเดิลแวร์และซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั การออกแบบ
และพฒันา 
 Introduction to embedded systems; embedded hardware; embedded processors; board memory, 
board I/O and buses;  embedded operating systems; device drivers; middleware and application software; 
design and development 
344-323 อนิเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 3((3)-0-6) 
 Internet of Things  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-221 or with the consent of  the program  
 สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ระบบเครือข่ายพื้นฐานสาํหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
ระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง มิดเดิลแวร์สาํหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง แอปพลิเคชนั
ของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การเขียนโปรแกรมสาํหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัในอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
 Internet of Things architecture; basic networking for Internet of Things;  operating systems;  
Internet of Everything;  middleware for Internet of Things; Internet of Things application;  Internet of 
Things programming; performance and security in Internet of Things 
344-324 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3((3)-0-6) 
 Cloud Computing Systems  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-221 or with the consent of  the program  
 หลกัการพื้นฐานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและการจดัการการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ แบบจาํลองของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การจาํลองการทาํงานของคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
สาํหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบนัทึกกิจกรรมและตรวจสอบสถานะ ซอฟตแ์วร์รหสัเปิดสาํหรับ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ความปลอดภยับนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ส่วนเช่ือมต่อโปรแกรมผู ้
ใหบ้ริการแบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมสาํหรับการคาํนวนแบบกลุ่มเมฆ  
 Cloud computing fundamentals; cloud computing architecture and management; cloud service 
models;  virtualization; networking for cloud computing; logging and monitoring; open source software for 
cloud computing; security in cloud computing; cloud provider API; programming for cloud computing 
344-331 วทิยำกำรข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Data Science  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program  



 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิทยาการขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล การออกแบบคลงัขอ้มูล การใชเ้คร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจแบบต่าง ๆ ประเดน็จรรยาบรรณและระเบียบสงัคมในวิทยาการ
ขอ้มูล  ประเดน็ทา้ทายในวทิยาการขอ้มูล  
 Introduction to data science; data wrangling; design of data warehouses; use  analysis tools to 
support decision makings; ethical and social issues in data science; challenging issues in data science 
344-332 กำรท ำเหมืองข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Data Mining  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทาํเหมืองขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการทาํเหมืองขอ้มูล การสกดักฎและการแทนความรู้จากการเรียนรู้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 Introduction to data mining; data wrangling; techniques and processes in data mining; rule 
extraction and knowledge representations from machine learning 
344-333 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูลเชิงภำพ 3((3)-0-6) 
 Data Analytics and Visualization 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 
 Prerequisite: 344-111  
 วิธีการเกบ็ขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล แนวคิด กระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล หลกัการ
พื้นฐานและการออกแบบการแสดงขอ้มูล เทคนิคการนาํขอ้มูลมาใชง้าน การวิเคราะห์ขอ้มูลจริง ซอฟตแ์วร์
สาํหรับวิเคราะห์และแสดงผลขอ้มูลเชิงภาพ การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบหลายมิติและ
กราฟ ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล วิศวกรรมขอ้มูล 
 Data collection; data preparation; analytical concept, process and techniques; data visualization 
fundamentals and design principles; enriching data techniques;  analytics in real data; analytical and 
visualization software; data representation in multi-dimensions and graphs; data privacy; data engineering 
344-334 ระบบธุรกจิอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 
 Business Intelligent Systems  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 
 Prerequisite: 344-111  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบธุรกิจอจัฉริยะ (BI) กลยทุธ ์BI  เทคโนโลย ีBI เช่น แดชบอร์ด การ
รายงานเฉพาะกิจ เคร่ืองมือคน้หาขอ้มูลและบริการขอ้มูลบนคลาวด ์การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ การ
รายงานธุรกิจ ซอฟตแ์วร์ BI ประเดน็ดา้นจริยธรรมและสงัคมใน BI 



 Introduction to business intelligence (BI); BI strategies; BI technologies such as  dashboards, ad 
hoc reporting, data discovery tools and cloud data services; business process management;  business 
reporting; BI software; ethical and social issues in BI 
344-335 กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนฐำนข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Database Application Development  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างดา้นฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น ความ
เป็นหน่ึงเดียวของขอ้มูลและความปลอดภยัของฐานขอ้มูล วิว ลาํดบั กระบวนงานและฟังกช์นั แพค็เกจ็ ทริก
เกอร์ 
 Design and implementation of database application; multi-tier architecture;  data integrity and 
database security; view; sequence; stored procedure and function; package; trigger 
344-341 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
 Software Engineering  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-211 or with the consent of  the program  
 หลกัการของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ แบบจาํลองกระบวนการแบบต่าง ๆ  วิศวกรรมความตอ้งการ  
การออกแบบซอฟตแ์วร์ การพฒันาซอฟตแ์วร์ เทคนิคการทดสอบซอฟตแ์วร์ การบาํรุงรักษาระบบ ประเดน็
เก่ียวกบัการบริหารจดัการและประกนัคุณภาพของซอฟตแ์วร์ การประมาณตน้ทุนค่าใชจ่้ายของซอตฟ์แวร์  
โจทยบ์นพื้นฐานสถานการณ์จริงหรือการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
 Principles of software engineering; software process models; requirements engineering; software 
design; software implementation; software testing technique; system maintenance; software assurance and 
management issues; software cost estimation; problems based on real situations or project-based learning 
344-342 เทคนิคกำรทดสอบซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
 Software Testing Techniques  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-341 
 Prerequisite: 344-341  
 หลกัการพื้นฐานของการทดสอบซอฟตแ์วร์ ระดบัและกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ มาตรฐาน
สาํหรับการทดสอบซอฟตแ์วร์ เทคนิคการทดสอบเชิงฟังกช์นั เทคนิคการทดสอบเชิงโครงสร้าง เคร่ืองมือ
อตัโนมติัสาํหรับการทดสอบซอฟตแ์วร์ การจดัทาํรายงานและเอกสารการทดสอบ 
 Basic principles of software testing; software testing levels and process; standards for software 
testing; function-oriented testing techniques; structure-oriented testing techniques; automated tools for 
software testing; testing report and documentation 



344-343 กำรออกแบบประสบกำรณ์ผู้ใช้เบ้ืองต้น 3((3)-0-6) 
 Introduction to User Experience Design  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 ความหมายและหลกัการของประสบการณ์ผูใ้ช ้คุณค่าทางธุรกิจและสงัคมของการออกแบบ
ประสบการณ์ของผูใ้ช ้ปัจจยัดา้นมนุษย ์กระบวนการออกแบบแบบมีผูใ้ชง้านเป็นศูนยก์ลาง การสร้าง
แบบจาํลองอยา่งรวดเร็วและการทดสอบผูใ้ช ้กระบวนการในการออกแบบทดสอบส่วนติดต่อผูใ้ชเ้พื่อใหง่้าย
ต่อการเขา้ใจ การเรียนรู้ และการใชง้าน  วิธีและกลยทุธก์ารประเมินผล วงจรชีวิตของการออกแบบ
ประสบการณ์ผูใ้ช ้หลกัปฏิบติัท่ีดีในการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชส้าํหรับ
เวบ็ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และ ส่ือสังคม บทบาทของการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช้ใน
องคก์ร 
 Meaning and key concepts of User Experience (UX); business and social values of UX design; 
human factors; user-centered design process; rapid prototyping and user testing; process for specifying, 
designing, and testing computer interfaces to be easily understood, learned and able to use; evaluation 
methods and strategies; UX design lifecycle; UX design best practices; UX design for the web, mobile, e-
commerce, and social media; roles of UX design in an organization 
344-344 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้งำน 3((3)-0-6) 
 Usability Evaluation  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 เทคนิคต่าง ๆ สาํหรับการทดสอบความสามารถในการใชง้านจริง กระบวนการทดสอบ
แนวความคิดและปฏิสมัพนัธ์ในกลุ่มของผูใ้ชง้านจริง ความสามารถการใชง้านจริงของระบบท่ีมีการโตต้อบ
ระหวา่งผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์ ความสามารถการใชง้านไดจ้ริงของความตอ้งการของผูใ้ช ้ตวัช้ีวดั เหตุจูงใจ 
ความสามารถการใชง้านไดจ้ริงของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ขอ้แนะนาํและทฤษฎีในการออกแบบส่วน
ติดต่อผูใ้ชท่ี้มีผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง การออกแบบขอ้ความโตต้อบขอ้ผดิพลาด การออกแบบการใชต้วัแทน
มนุษย ์การออกแบบการแสดงผล วินโดวส์ และการใชสี้ การออกแบบคู่มือการใชง้าน การใหค้วามช่วยเหลือ
และการสอน การจดัการกระบวนการออกแบบ การประเมินการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้
 Usability testing and its various techniques; process of idea and interaction testing of users; 
usability of interactive systems: usability requirements, usability measures, usability motivations; universal 
usability; guidelines and principles for user-centered design; error message design; nonanthropomorphic 
design; display design; window design; color; user manuals, online help, and tutorials; managing design 
processes; evaluating interface designs 
 



344-351 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำย 3((3)-0-6) 
 Data Communications and Networking  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-221 or with the consent of  the program  
                  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจาํลองโอเอสไอ การส่ือสารขอ้มูลแบบแอนะลอ็ก
และดิจิทลั ส่ือนาํสญัญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะท่ีและบริเวณกวา้ง โพรโทคอลทีซี
พี/ไอพีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยทีนัสมยั  
                  Data communications and computer network; OSI model; analog and digital data 
communication; transmission media and device; local area network and wide area network; TCP/IP 
protocol and the Internet; state-of-the-art technologies 
344-352 ระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 3((3)-0-6) 
 Computer Network Systems  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-351 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-351 or with the consent of  the program  
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  การเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่ายดว้ยโปรโตคอลทีซีพี/
ไอพี โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP และ หมายเลข IP โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต UDP และ TCP โปรแกรม
ประยกุตท์างเครือข่ายและโปรโตคอลท่ีใช ้ HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP   
 Computer networks and the Internet;  internetworking with TCP/IP protocal; network layer 
protocol: IP, IP address; transport layer protocols : UDP, TCP;  network applications and protocols: HTTP, 
FTP, SMTP, DNS and DHCP 
344-353 ควำมมั่นคงของเครือข่ำยและระบบคอมพวิเตอร์  3((3)-0-6) 
 Computer Systems and Network Security 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-223 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-223 or with the consent of  the program  
 กฎหมาย จริยธรรม และประเดน็ท่ีตอ้งคาํนึงถึงเพื่อความปลอดภยัของขอ้มูลข่าวสาร ชนิดและ
แหล่งท่ีมาของภยัคุกคามของเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ การจดัการเร่ืองความมัน่คง การวิเคราะห์ความ
เส่ียงและการวางแผนเพื่อความมัน่คง  นโยบายความมัน่คง เทคโนโลยสีาํหรับความมัน่คง ไฟร์วอลล ์และวีพี
เอน็  การตรวจจบัการบุกรุก  การควบคุมการเขา้ถึง และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 
 Legal, ethical, and professional issues in information security; types and sources of computer 
systems and network threats; security management; risk analysis and planning for security; security policy; 
security technology; firewalls and VPN; intrusion detection; access control and other security tools 
344-361 หลกักำรปัญญำประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
 Principles of Artificial Intelligence  



 รำยวชิำบงัคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program  
 ความรู้เบ้ืองตน้ทางปัญญาประดิษฐ ์  พื้นฐานและกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ ์  กระบวนการ
แกปั้ญหาทางปัญญาประดิษฐโ์ดยเทคทิคแบบดั้งเดิม เช่น การแทนความรู้  กระบวนการแบบฮิวริสติ ระบบ
แบบอิงกฏเป็นฐาน  การใหเ้หตุผลท่ีเป็นไปได ้กระบวนการแกปั้ญหาทางปัญญาประดิษฐโ์ดยเทคทิคแบบ
ผอ่นปรน เช่น โครงข่ายประสาทเทียม ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  วิธีเชิงพนัธุกรรม     การประยกุตใ์ช้
ปัญญาประดิษฐก์บังานดา้นต่าง ๆ  
 Principles  of  artificial  intelligence;  fundamentals  and  methodology  in  artificial intelligence;  
classical artificial intelligence techniques: knowledge representation, heuristic algorithms, rule based 
systems, and probabilistic reasoning  ; soft-computing techniques: neural networks, fuzzy logic,  genetic 
algorithms ;  applications in artificial intelligence 
344-362 กำรเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
 Machine Learning  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-201 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-201 or with the consent of  the program  
 การเขา้ใจขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล การวิเคราะห์การถดถอย การเรียนรู้แบบมีผูส้อน การเรียนรู้แบบ
ไม่มีผูส้อน การจดักลุ่มแบบศูนยก์ลาง การจดักลุ่มแบบลาํดบัขั้น ขั้นตอนวิธีเคเอน็เอน็ ตน้ไมต้ดัสินใจ     ซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียมพื้นฐาน การวดัประเมินผล การเลือกโมเดล การสกดัลกัษณะ
และการเปล่ียนรูป การจดัการขอ้มูลไม่สมดุล ปัญหาการเขา้รูปเกินไป การเรียนรู้แบบกลุ่ม การประยกุตก์าร
เรียนรู้ของเคร่ือง 
 Data understanding; data preparation; regression analysis; supervised learning; unsupervised 
learning; center-based clustering; hierarchical clustering; KNN algorithm; decision tree; support vector 
machine; basic artificial neural networks; performance evaluation; model selection; feature extraction and 
transformation; handling imbalanced data; problem of overfitting; ensemble learning; application of 
machine learning 
344-363 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำต ิ 3((3)-0-6) 
 Natural Language Processing  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program  
 ขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์คาํ การวิเคราะห์เชิงวากยสมัพนัธ์ การ
วิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ และสมัพนัธสารวิเคราะห์ ปัญหาและความกาํกวมในภาษาธรรมชาติ เทคนิคการ
เรียนรู้เคร่ืองจกัร และเทคนิคเชิงปริมาณร่วมสมยัสาํหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อการประยกุต ์



การประมวลผลภาษาธรรมชาติกบังานดา้นต่าง ๆ เช่น ระบบประมวลผลภาษาพดู ระบบแปลภาษา ระบบหา
ขอ้มูล และระบบแบ่งประเภทขอ้ความ  
 Principles of natural language processing; lexical analysis; syntactic analysis; semantic analysis; 
discourse analysis; problems and ambiguities in natural language; machine learning and contemporary 
quantitative techniques in a variety of application areas such as speech processing systems, machine 
translation, information retrieval, and text categorization 
344-371 กำรโปรแกรมเกมเบ้ืองต้น 3((3)-0-6) 
 Introduction to Computer Game Programming  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program  
 ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้ การพฒันาเกมพื้นฐาน การพฒันาเกม 3D ระบบฟิสิกส์ภายใน
เกม ระบบปัญญาประดิษฐภ์ายในเกม หลกัการการออกแบบเกม 
 Fundamentals of computer graphic theory; basic game development; 3D game programming; 
game physics; artificial intelligence for games; principles of game designing 
344-372 กำรพฒันำเกมขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Game Development  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-371 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-371 or with the consent of  the program  
 ทฤษฎีการออกแบบเกม การออกแบบกลไกเกม การออกแบบส่วนเช่ือมต่อกบัผูใ้ชใ้นเกม การทาํ
บทภาพ การสร้างเกมสาํหรับแพลต็ฟอร์มต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐข์ั้นสูงสาํหรับเกม การสร้างเกมสาํหรับผูเ้ล่น
หลายคน 
 Game design theory; gameplay design; game interface design; game storyboard design; cross-
platform game development; advanced artificial intelligence for games; multiplayer game programming 
344-373 พืน้ฐำนกำรประมวลผลภำพเชิงดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 Fundamentals of Digital Image Processing  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-201 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-201 or with the consent of  the program  
 พื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทลัและการประยกุต ์องคป์ระกอบของการมองเห็น การไดม้าซ่ึง
สญัญาณภาพ การสุ่มและควอนไตซ์สญัญาณภาพ การแปลงค่าความเขม้ ภาพสีดิจิทลัและพื้นฐานของการ
ประมวลผลภาพสี 
 Fundamentals of digital image processing and their applications; elements of visual perception; 
image acquisition; image sampling and quantization; intensity transformations; digital color and basic of 
color image processing 



344-374 กำรประมวลผลภำพเชิงดิจิทลัช้ันสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Digital Image Processing  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-373 
 Prerequisite: 344-373  
 การแปลงรูปภาพเชิงเรขาคณิต การดาํเนินการทางสณัฐานวิทยา การกรองภาพเชิงพื้นท่ี การกรอง
ภาพในโดเมนความถ่ี การลดสญัญาณรบกวน การปรับปรุงภาพเบลอ การแปลงพิกดัระหวา่งภาพใหต้รงกนั 
การบีบอดัขอ้มูลภาพ การตรวจหาขอบของวตัถุในภาพ 
 Geometric image transformations; morphological operations; spatial filtering; filtering in 
frequency domain; noise removal; image de-blurring; image registration; image compression; edge 
detection 
344-381 กำรคดิและกำรสร้ำงสรรค์ส ำหรับออกแบบนวตักรรม 2((2)-0-4) 
 Thinking and Creativity for Innovation Design  
 เง่ือนไข: ลงทะเบียนหมวดวชิำเฉพำะมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกติ 
 Condition : Enrollment at least 30 credits of study that are course of mandatory   
 กระบวนการคิดเพื่อการออกแบบ  การเตรียมความคิดเพือ่การสร้างนวตักรรม การสร้างแนวคิด 
การคิดเชิงสร้างสรรคเ์พื่อนวตักรรม การอธิบายแนวคิดและการอภิปรายเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงนวตักรรม   
 Design thinking process; preparing mind for innovation; idea generation; creative thinking for 
innovation; idea explanation and discussion to improve the innovation 
344-382 จรรยำบรรณส ำหรับเทคโนโลยดีิจิทัล 1((1)-0-2) 
 Ethics for Digital Technology  
 บริบททางสงัคมของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเดน็ทางสงัคมเครือข่าย ประเดน็ทางสงัคมและ
จริยธรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา การปกป้องขอ้มูลและความเป็น
ส่วนตวั อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษาเก่ียวกบักฎหมายและจริยธรรม 
 Social contexts for computer technology; social network issues; social and ethical issues in 
computer science; copyright and intellectual property; data protection and privacy; cybercrime and law; 
case studies of laws and ethics  
344-401 วทิยำกำรเข้ำรหัสลบัและควำมปลอดภัย 3((3)-0-6) 
 Cryptography and Security  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-201 
 Prerequisite: 344-201  
 หลกัการความปลอดภยัของขอ้มูล ความจาํเป็นท่ีมีความปลอดภยัของขอ้มูล ภยัคุกคามและการ
โจมตี  ระบบรหสัลบั การวิเคราะห์การเขา้รหสัลบัและการโจมตีแบบตะลุย  วิทยาการเขา้รหสัลบัแบบดั้งเดิม  
วิทยาการเขา้รหสัลบัแบบกญุแจสมมาตร เช่น มาตรฐานรหสัลบั DES AES  วิทยาการเขา้รหสัลบัแบบกญุแจ



อสมมาตร  เช่น มาตรฐานรหสัลบั RSA  ลายมือช่ือดิจิทลัและฟังกช์นัแฮช การประยกุตใ์ชว้ิทยาการเขา้รหสั
ลบัในปัจจุบนั 
 Principles of data security; the need of data security; threats and attacks;  cryptosystem; 
cryptanalysis;  classic cryptography; symmetric-key cryptography such as data encryption standard (DES), 
advanced encryption standard (AES); asymmetric-key cryptography such as RSA; digital signature and 
hash functions; current applied cryptography 
344-431 ข้อมูลขนำดใหญ่ 3((3)-0-6) 
 Big Data  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-111 
 Prerequisite: 344-111  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูลขนาดใหญ่และคลงัขอ้มูล องคป์ระกอบขอ้มูลขนาดใหญ่ การ
คาํนวณแบบกระจาย คลาวดแ์ละขอ้มูลขนาดใหญ่ ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ แบบจาํลองขอ้มูลขนาดใหญ่และ
ระบบการจดัการ ฮาดูป การรวมและประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ การนาํ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ไปใชง้านในโลกแห่งความจริง 
 Introduction to Big Data and data warehouse;  Big Data structure; distributed processing; cloud 
and Big Data;  Big Data database; Big Data modeling and management systems; Hadoop; Big Data 
integration and processing; Big Data analytics; applying Big Data in real-life 
344-432 เทคโนโลยฐีำนข้อมูลยุคถัดไป 3((3)-0-6) 
 Next Generation Database Technologies  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 วิวฒันาการของฐานขอ้มูล ประเภทของฐานขอ้มูลก่ึงโครงสร้าง (คีย-์ค่า เอกสาร สดมภ ์และขอ้มูล
ท่ีเช่ือมต่อกนั) การประยกุตแ์นวคิดของคลงัขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลก่ึงโครงสร้าง  
 Database revolution; types of  semi-structured databases, key-value, document, column and 
connected data; applying data warehouse concept with semi-structured databases 
344-433 กำรบริหำรและบ ำรุงรักษำฐำนข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Database Administration and Maintenance  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 การติดตั้งและตั้งค่าของระบบการจดัการฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล การจดัการบญัชีผูใ้ชง้าน 
การกาํหนดสิทธ์ิและบทบาทผูใ้ชง้าน การสาํรองและการกูคื้นขอ้มูล การนาํเขา้และส่งออกขอ้มูล   การ
จดัการ ทรานแซกชนัและการควบคุมภาวะพร้อมกนั 



 DBMS installation and configuration; creating databases; user account management; privilege 
and role; backup and recovery; import and export; transaction management and concurrency control 
344-434 กำรปรับแต่งฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 3((3)-0-6) 
 Database Performance Tuning  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 ภาพรวมของการปรับแต่งฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ วธีิการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ฐานขอ้มูล การปรับประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ใหมี้ความเหมาะสม การปรับคาํสัง่สอบถามใหมี้ความ
เหมาะสม การป้องกนัสภาพแวดลอ้มของฐานขอ้มูล การตรวจสอบฐานขอ้มูล การเขา้รหสัฐานขอ้มูล การ
แบ่งส่วนยอ่ยของขอ้มูลและดชันี การควบคุมการประมวลผลแบบขนาน 
 Database performance tuning overview; database performance improvement method; optimizing 
instance performance; query optimization; protecting the database environment; database auditing; 
database encryption; data and index partition; controlling parallel execution 
344-441 กำรจัดกำรโครงกำรและคุณภำพซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
 Software Project and Quality Management  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-341 
 Prerequisite: 344-341  
 แนวคิดของผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์และกระบวนการ ทบทวนแบบจาํลองของการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
บทบาทของการจดัการโครงการและผูจ้ดัการ เคร่ืองมือสาํหรับการจดัการโครงการ การประมาณขนาดและ
ค่าใชจ่้ายของโครงการ การเจรจาต่อรองและการจดัทาํสญัญา การกาํหนดโครงการ การวางแผนและ
กาํหนดการ การติดตามและควบคุม การจดัการความเส่ียง การจดัการทรัพยากร การจดัการทีมงาน การ
จดัการคุณภาพซอฟตแ์วร์ การจดัรูปแบบซอฟตแ์วร์ 
 Concepts of software products and processes; review of software development model; role of 
project management and manager; tools for project management; size and cost estimation; negotiation and 
contract writing; project defining, planning, and scheduling; monitoring and controls; risk management; 
resource management; team management; software quality management; software configuration 
management 
344-442 กำรวัดและประเมินซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
 Software Measurement and Evaluation  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-341 
 Prerequisite: 344-341  



 ความซบัซอ้นของซอฟตแ์วร์ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั      เมทริกซ์ซอฟตแ์วร์และการ
ประเมิน วิธีการและเทคนิคสาํหรับการวดัและการประเมินซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือและมาตรฐาน การประยกุต์
และการฝึกฝน 
 Software complexity; fundamentals of measurement, software metrics and evaluation; methods 
and techniques for software evaluation; tools and standards; applications and practices 
344-443 กำรวเิครำะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 3((3)-0-6) 
 Object-Oriented Analysis and Design  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-341 
 Prerequisite: 344-341  
 ทบทวนแนวคิดเชิงวตัถุ  วงจรการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุ การวิเคราะห์และออกแบบการทาํงาน
เชิงวตัถุจากความตอ้งการของระบบ การจดัทาํแบบจาํลองระบบดว้ยยเูอม็แอล  การแปลแบบจาํลองสู่รหสั
โปรแกรม เทคนิคการทดสอบซอฟตแ์วร์ และการจดัการการเปล่ียนแปลงตามแนวทางเชิงวตัถุ 
 Review of object-oriented concepts; object-oriented development life cycle; object-oriented 
analysis and design from system requirements; system modeling with UML; mapping models to code; 
testing technique and configuration management for object-oriented paradiagrams 
344-444 สถำปัตยกรรมสำรสนเทศส ำหรับออกแบบประสบกำรณ์ผู้ใช้ 3((3)-0-6) 
 Information Architecture for User Experience Design  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-211 
 Prerequisite: 344-211  
 การจดัวางและโครงสร้างของพื้นท่ีเน้ือหาขอ้มูลในซอฟตแ์วร์ เวบ็ไซต ์และโปรแกรมบนอุปกรณ์
ส่ือสาร ระบบวิธีและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั การวิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินพื้นท่ีขอ้มูล หลกัการ
เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมขอ้มูลท่ีสาํคญัในการสร้างระบบนาํทางในเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพ วิธีการจดัเรียง
ขอ้มูลเพื่อความเหมาะสมในการจาํแนกหมวดหมู่ ความหมาย วลี สญัลกัษณ์ และความสามารถในการคน้หา
ในซอฟตแ์วร์และเวบ็ไซต ์ทฤษฎีการตดัสินใจและการคิดเพื่อสร้างเน้ือหาขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชง้านไดจ้ริงสาํหรับเวบ็ไซต ์ซอฟตแ์วร์ หรือ โปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การจดัทาํเอกสาร เช่น 
เอกสารเก่ียวกบัตวัแทนกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ชง้าน แผนผงัเวบ็ไซต ์แผนการออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต ์
แบบจาํลองท่ีสามารถโตต้อบได ้ และอ่ืนๆ 
 Organizing and structuring content of information spaces of software, websites and mobile 
applications; systematic methods and processes relating to analyzing, designing, and evaluating 
information spaces; information architecture principles essential to build effective website navigation; 
methods of organizing information to build appropriate taxonomy, semantics, phrases, symbols and 
findability in software and websites; decision theory and context to create effective and usable websites, 



software or mobile applications; documentations such as personas, site maps, wireframes, interactive 
prototypes, etc. 
344-451 เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและกำรประยุกต์ 3((3)-0-6) 
 Internet Technology and Applications  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
 Prerequisite: 344-221 or with the consent of  the program  
 ระบบปฏิบติัการสาํหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องคป์ระกอบของระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ โครงสร้าง
ระบบไฟล ์โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเชลล ์การติดตั้งบริการบน
อินเทอร์เน็ต HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP การบริหารและจดัการระบบ 
 Operating systems for the Internet; components of Unix operating system; file system structure; 
editors and utilities; shell programming; internet service installation: HTTP, FTP, SMTP, DNS and DHCP; 
system administration and management 
344-461 โครงข่ำยประสำทและกำรเรียนรู้เชิงลกึ 3((3)-0-6) 
 Neural Networks and Deep Learning  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-361 
 Prerequisite: 344-361  
 การเรียนรู้จากขอ้มูล ตวัวดัระยะห่างและความคลา้ย การวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั การแยกค่า
เอกฐาน ขั้นตอนวิธีลดจาํนวนมิติขอ้มูล สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทแบบป้อน
ไปขา้งหนา้ การเรียนรู้เวกเตอร์ควอนไทซ์เซชัน่ แผนท่ีจดักลุ่มตนเอง ฟังชนักเ์ชิงวงรี การสร้างโมเดล
โครงข่ายประสาทและการประเมินผล การเรียนรู้แบบเพิม่ข้ึน โครงข่ายประสาทเชิงลึก การประยกุตข์ั้นตอน
วิธีโครงข่ายประสาท 
 Learning from data; distance and similarity measures; principal component analysis; singular 
value decomposition; dimensionality reduction algorithm; artificial neural networks architecture; 
feedforward neural network; Learning vector quantization; self-organized map; radial basis function; 
neural network modeling and evaluation; incremental learning; deep neural networks; applications of 
neural networks algorithms 
344-462 กำรรู้จ ำรูปแบบ 3((3)-0-6) 
 Pattern Recognition  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-361 
 Prerequisite: 344-361  
 ภาพรวมของปัญหาการรู้จาํรูปแบบ การสกดัขอ้มูลและการนาํเสนอ การเลือกคุณลกัษณะ การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั การวิเคราะห์จาํแนกเชิงเส้น การแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบเคมีนและสเปกตรัม การ



เรียนรู้แบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด การตรวจบัและแบ่งกลุ่มรูปแบบ แอปพลิเคชนัเก่ียวกบัการรู้จาํรูปแบบ เช่น 
การตรวจจบัและยนืยนัตวัตนดว้ยใบหนา้ การตรวจจบัและรู้จาํป้ายทะเบียนรถ 
 Overview of problem of pattern recognition; information extraction and their representation; 
feature selection; principal component analysis; linear discriminant analysis; k-mean and spectral 
clustering; least-squares learning; pattern detection and classification; applications in pattern recognition 
such as face detection and authentication, license plate detection and recognition 
344-463 อนิเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
 The Internet of Robotic Things  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-361 
 Prerequisite: 344-361  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต ์(IoRT) สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต ์
การรวมสภาพแวดลอ้มอจัฉริยะและแอปพลิเคชนัหุ่นยนต ์ความปลอดภยัอินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต ์ แอป
พลิเคชนั IoRT และการป้องกนัความเป็นส่วนตวั การตรวจสอบอตัโนมติัและการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของระบบ IoRT ความทา้ทายดา้นการวิจยัใน IoRT 
 Introduction to Internet of Robotic Things (IoRT); IoRT architecture; integration of smart 
environments and robotic applications; IoRT security; IoRT applications and their privacy protection; 
automated verification and validation of IoRT systems; research challenges in the IoRT 
 
344-464 กำรท ำเหมืองข้อควำมและกำรวเิครำะห์ควำมรู้สึก 3((3)-0-6) 
 Text Mining and Sentiment Analysis  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-201 
 Prerequisite: 344-201  
 การแทนค่าขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ  การสกดัคุณลกัษณะจากขอ้ความ  การทาํเหมืองขอ้ความ  
ขั้นตอนวิธีค่าคาดหมายสูงสุด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเชิงความหมายแฝง  การจดักลุ่มขอ้ความบน
พื้นฐานหลกัการความน่าจะเป็นและหลกัการความคลา้ย  การวิเคราะห์แบบจาํแนกประเภท การจาํแนกความ
คิดเห็น  การวิเคราะห์ความรู้สึก  การวิเคราะห์ความรู้สึกในแอปพลิเคชนัจริง 
 Text representation; text feature extraction; text mining; mixture models; expectation-
maximization algorithm; probabilistic latent semantic analysis; text clustering based on probabilistic 
approaches and similarity-based approaches; discriminant analysis;  opinion classification, sentiment 
analysis; sentiment analysis in real-life applications 
344-465 ภำษำอจัฉริยะและกำรตีควำมของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
 Linguistic Intelligence and Machine Translation  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-201 



 Prerequisite: 344-201  
 กระบวนการเตรียมขอ้ความ การดาํเนินการแทนคาํ แบบจาํลองปริภูมิเวกเตอร์ การเขา้ใจ
ภาษาธรรมชาติ แบบจาํลองโครงข่ายแบบเวียนเกิด นิยามของแชทบอท แชทบอทแบบใชก้ฎ แชทบอทแบบ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง การรู้จาํความตั้งใจ การรู้จาํช่ือเฉพาะ การพฒันาแชทบอท โครงสร้างของการพดู  การรู้จาํ
เสียงพดู แชทบอทท่ีเป็นเสียงพูด การประยกุตแ์ชทบอท 
 Text pre-processing; word representations; vector-space models; natural language 
understanding;  recurrent network model; definition of chatbot; rule-based chatbot; self-learning chatbot; 
intent recognition; named entity recognition;  chatbot implementations; structure of speech; speech 
recognition; speech chatbot, application of chatbot 
344-471 คอมพวิเตอร์วทิศัน์และกำรประยุกต์ 3((3)-0-6) 
 Computer Vision and Applications  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 344-201 
 Prerequisite: 344-201  
 ขอ้มูลและการแทนขอ้มูลดว้ยแบบ การแบ่งแยกวตัถุในภาพ การสกดัหาคุณลกัษณะพเิศษ วิธีการ
ตดัสินใจดว้ยวธีิทางสถิติ การจาํแนกวตัถุ การรู้จาํรูปแบบ การเรียนรู้แบบมีและไม่มีผูส้อน การวิเคราะห์
ภาพเคล่ือนไหว 
 Data and pattern representation; image segmentation; feature extractions; statistical decision 
methods; object classifications; pattern recognitions; supervised and unsupervised learning; motion 
analysis 
344-491 สัมมนำทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 1((0)-2-1) 
 Seminar in Computer Science  
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกติ และมีรำยวชิำไม่น้อยกว่ำ 40 หน่วยกติ 
อยู่ในกลุ่มวชิำบังคบัและกลุ่มวชิำเลือก หมวดวชิำเฉพำะ 
 Condition : Enrollment at least 90 credits of study that are course of mandatory and major 
course in computer science at least 40 credits  
 สัมมนาเชิงวิชาการหวัขอ้ท่ีน่าสนใจในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 Academic seminar in current interesting topic in computer science 
344-492 โครงงำนทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 3((0)-9-0) 
 Projects in Computer Science  
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 90 หน่วยกติ และมีรำยวชิำไม่น้อยกว่ำ 40 หน่วยกติ 
อยู่ในกลุ่มวชิำบังคบัและกลุ่มวชิำเลือก หมวดวชิำเฉพำะ 
 Condition : Enrollment at least 90 credits of study that are course of mandatory and major 
course in computer science at least 40 credits  



 การทาํงานกลุ่มหรือเด่ียวภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยทาํการศึกษาปัญหาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกไวอ้ยา่งเป็นระบบ  นาํความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการประยกุตใ์ช้
แนวคิดและเทคนิคท่ีเคยเรียนมา เพื่อวเิคราะห์ออกแบบและวางแผนการทาํโครงงาน พฒันาโปรแกรมให้
สมบูรณ์ทดสอบและจดัทาํเอกสาร ประกอบการพฒันาโปรแกรมและคู่มือประกอบการใชง้าน 
 A project-based individual or group study investigation under the supervision of faculty 
members; systematically study of computer science problem; bring together with body of computer 
science knowledge including apply concepts and technique for analyzing; design and planning the project; 
complete implementation of the project; install program testing and write program documentation and user 
manual 
344-493 กำรฝึกงำนทำงคอมพวิเตอร์ 2((0)-6-0) 
 Job Training in Computer  
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ 
 Condition : At least 6 semesters of study  
 ใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาไปทดลองปฏิบติังานจริง  ในหน่วยงานราชการหรือเอกชน
เป็นเวลา  2 เดือน ช่วงภาคฤดูร้อน 
 Allow computer science  students to have work experiences in public or private organization for 
two months during summer period 
344-494 เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) 
 Pre-cooperative Education      
     แนวคิดสหกิจศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษา  การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
การหาหวัขอ้โครงงานหรืองานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษา  การพฒันาโครงร่างสาํหรับสห
กิจศึกษา   การวางแผนการทาํงาน การนาํเสนอผลงานแบบบรรรยาย  
     Cooperative education concept; preparatory session for cooperative education; review of 
literature related to the assigned project/research; development of the project proposal; research planning 
and seminar; oral presentations 
344-495 สหกจิศึกษำ 6((0)-40-0) 
 Cooperative Education  
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ หรือไม่น้อยกว่ำ 120 หน่วยกติ และ
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับสหกจิศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ช่ัวโมง 
 Condition : Enrollment at least 6 semesters or 120 credits and preparation course for 
cooperative education at least 30 hours  
 ปฏิบติังานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการทาํงานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในหอ้งเรียนกบั



ประสบการณ์ทาํงาน อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทาํงาน นาํเสนองานและ
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working system 
relative to computer science; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with 
working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation of 
work and complete report 
344-496 หัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 1 3((3)-0-6) 
 Special Topics in Computer Science I 
     หวัขอ้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจและยงัไม่มีในหลกัสูตร  คาํอธิบายรายวชิา
เป็นไปตามท่ีภาควิชาฯ กาํหนด 
     Current interesting topics in computer science not yet included in the curriculum; course 
description and course syllabus are specified by the department  
344-497 หัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 2    3((2)-2-5) 
 Special Topics in Computer Science II  
     หวัขอ้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจและยงัไม่มีในหลกัสูตร  คาํอธิบายรายวชิา
เป็นไปตามท่ีภาควิชาฯ กาํหนด 
     Current interesting topics in computer science not yet included in the curriculum; course 
description and course syllabus are specified by the department  
344-498 หัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 3 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Computer Science III 
     หวัขอ้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจและยงัไม่มีในหลกัสูตร  คาํอธิบายรายวชิา
เป็นไปตามท่ีภาควิชาฯ กาํหนด 
     Current interesting topics in computer science not yet included in the curriculum; course 
description and course syllabus are specified by the department  
344-499 หัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 4 2((1)-2-3) 
 Special Topics in Computer Science IV     
     หวัขอ้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจและยงัไม่มีในหลกัสูตร  คาํอธิบายรายวชิา
เป็นไปตามท่ีภาควิชาฯ กาํหนด 
     Current interesting topics in computer science not yet included in the curriculum; course 
description and course syllabus are specified by the department 
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