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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (01418) 

01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Information Technology for Entrepreneurs) 

ระบบคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ การ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาและการชําระเงินออนไลน ซอฟตแวรประยุกต การตลาด

อิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
Computer system, Internet, World Wide Web, information management system 

development, electronic commerce, online shop and payment, application 

software, electronic marketing, ethics and electronic commerce laws. 

 

01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล 2(2-0-4) 

 (Health and Digital Society) 

พฤติกรรม สุขภาพ และความเสี่ยงในการใชคอมพิวเตอร การยศาสตร การเสพติดอินเทอรเน็ต 

การกลั่นแกลงทางไซเบอร เครือขายสุขภาพ สุขภาพดิจิทัล สาธารณสุขสารสนเทศ เครือขาย

สังคมและสังคมดิจิทัล เศรษฐกิจ ประชากรและแรงงานยุคดิจิทัล ประเด็นทางกฎหมาย อาชญ

กรรมคอมพิวเตอร จิตสํานึกในสังคมดิจิทัล แนวโนมของเครือขายสังคม 
Behavior, health, and risks in computer usage. Ergonomics. Internet addiction. 

Cyber bully. Health network. Digital health. Healthcare information. Social 

network and digital society. Digital economy, citizenship and workforce. Legal 

issues. Computer crime. Conscience in digital society. Trends of social network. 

 

01418104 รูทันไอที 2(2-0-4) 

 (IT Updates) 

ลักษณะของสารสนเทศ โปรแกรมประยุกตแบบคลาวด การประยุกตใชโซเชียลเน็ตเวิรก เทคนิค

การคนคืนสารสนเทศสําหรับเสริจเอ็นจิน ภาวะสวนตัว ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต 

สัญญาอนุญาตใหใชซอฟตแวร อาชญากรรมคอมพิวเตอร แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
Characteristics of information. Cloud applications. Social network applications. 

Information retrieval for search engine. Privacy. Software and digital content 

copyrights. Software license, Computer crime, Trend of information and 

communication technologies. 
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01418105 ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล       3(2-2-5) 

 (Digital Creatives Arts) 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อประสม อักษรศิลป การวาดและการ

แกไขตกแตงภาพ เสียงและดนตรีดิจิทัล การปรับแตงวีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว สามมิติและความ

เปนจริงเสมือน แบบจําลองเพ่ืองานศิลปะและงานวิทยาศาสตร กีฬาอิเล็กทรอนิกส 

Human-computer interaction. Multimedia technology. Word art. Digital image 

painting and editing. Digital sound and music. Video editing. Animation. 3D and 

virtual reality. Art and science simulation. E-sport. 
 

01418111 การใชงานคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 

 (Computer Applications) 

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม

ประมวลคํา ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตอ่ืน 

Computer system, hardware, software, operating system, word processing, 

database and other application software. 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Fundamental Programming Concepts) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418114 หรือพรอมกัน 

การคิดเชิงคํานวณ การใหเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมข้ัน

พ้ืนฐาน เครื่องมือการโปรแกรม เทคนิคการโปรแกรมโครงสราง โครงสรางควบคุม การ

ประมวลผลโปรแกรม การติดตามการทํางานและการตรวจหาขอบกพรองของโปรแกรม 

Computational thinking. Logical reasoning. Problem solving. Basic program design 

and development. Programming tools. Structural programming techniques. 

Control structures. Program execution. Program tracing and debugging. 

 

01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

(Computer Programming) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 

การโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด ตัวแปร ขอความสั่งรับเขา/สงออก ขอความสั่งเง่ือนไข 

ขอความสั่งวนซํ้า ฟงกชัน การกําหนดสาระสําคัญเชิงกระบวนงาน การปรากฏซํ้า การนําเขาและ

สงออกแฟม โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน การกําหนดสาระสําคัญของขอมูล การนิยามวัตถุและคลาส 



385 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ลักษณะประจําและพฤติกรรมของวัตถุ การแกจุดบกพรองและการทดสอบโปรแกรม แนว

ทางการโปรแกรมท่ีด ี
High-level language programming. Types. Variables. Input/output statements. 

Conditional statements. Repetition statements. Functions. Procedural 

abstractions. Recursion. File input and output. Basic data structures. Data 

abstractions. Objects and class definitions. Object attributes and behaviors. 

Program debugging and testing. Good programming practice. 
 

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 (Introduction to Computer Science) 

พัฒนาการของคอมพิวเตอร การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร ระบบจํานวน องคประกอบของ

ฮารดแวรคอมพิวเตอร ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบ ตัวแปลภาษาและ

ภาษาการโปรแกรม ความซับซอนในระบบคอมพิวเตอร การจัดองคการของระบบคอมพิวเตอร 

สถาปตยกรรมไคลเอนต-เซิรฟเวอร เครือขายคอมพิวเตอร ความม่ันคงของสารสนเทศ การ

ประยุกตระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

Development of computers. Data representation in computers. Number systems. 

Computer hardware components. Computer performance metrics. System 

software. Compilers and programming languages. Complexity in computer 

systems. Computer system organization. Client-server architecture. Computer 

networks. Information security. Current applications of computer systems. 

Computer ethics. 

 

01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Digital Computer Logic) 

การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องตน การแทนขอมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลงรหัส 

การแทนตัวเลขและการคํานวณ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

Basic logic design. Representation of both data and information by digital signals. 

Coding. Number representation and arithmetic. Computer architecture. 

 

01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8) 

 (Fundamentals of Computing) 

ทฤษฎีการคํานวณเชิงวิยุต ความนาจะเปนและสถิติ การทําใหเกิดผลและการประยุกตใน

วิทยาการคอมพิวเตอร 
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Theory of discrete computing. Probability and statistics. Implementation and 

application in computer science. 
 

01418211 การสรางซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 (Software Construction) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คลาส หลักการออกแบบเชิงวัตถุ การประกอบ สวนการรับทอด 

ภาวะพหุสัณฐาน สวนตอประสาน คลาสเชิงนามธรรม สิ่งผิดปกติ ลําดับชั้นของชนิด แผนภาพ

การข้ึนตอกันระหวางคลาส ตัวยืนยงในการแทนคา โครงสรางขอมูลพลวัต การโปรแกรมเชิง

เหตุการณ การรีแฟกเตอร แบบรูปการออกแบบ 
Object-oriented programming. Objects. Classes. Object-oriented design principles. 

Composition. Inheritance. Polymorphisms. Interfaces. Abstract classes. Exceptions. 

Type hierarchy. Class dependency diagrams. Representation invariant. Dynamic 

data structures. Event-based programming. Refactoring. Design patterns. 
 

01418212 การโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5) 

 (C Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

โครงสรางและสวนยอยของภาษาซี หลักการโปรแกรมภาษาซี และการประยุกต 

Structure and elements of C. Principles of programming in C and applications. 
 

01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5) 

 (COBOL Programming)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 โครงสรางและสวนยอยของภาษาโคบอล หลักการโปรแกรมภาษาโคบอล และการประยุกต 

Structure and elements of COBOL. Principles of programming in COBOL and 

applications. 
 

01418214 การโปรแกรมภาษาภาพ 3(2-2-5) 

 (Visual Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาภาพ ชนิดของขอมูล ตัวแปร แถวลําดับ โครงสรางควบคุม 

โปรแกรมยอย แฟม ตัวควบคุม สวนตอประสานกราฟกกับผูใช การจัดการกับขอผิดพลาด 

Basic concepts of visual programming. Data types. Variables. Arrays. Control 

structures. Subroutines. Files. Controls. Graphical user interface. Error handlings. 
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01418215 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 (Java Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 โครงสรางและสวนยอยของภาษาจาวา หลักการโปรแกรมภาษาจาวา และการประยุกต 

Structure and elements of Java. Principles of programming in Java and 

applications. 
 

01418216 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

 (Principles of Programming Languages) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

โครงสรางการนิยามภาษา ไวยากรณและอรรถศาสตร การวิเคราะหศัพทและการแจงสวน ชนิด

และโครงสรางของขอมูล โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอย 

Language definition structure. Syntax and semantics. Lexical analysis and parsing.  

Data types and structures. Control structures. Subprograms. 
 

01418217 การโปรแกรมภาษาลิสป 3(2-2-5) 

 (LISP Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดพ้ืนฐานของการโปรแกรมเชิงฟงกชันและการดําเนินการเชิงสัญญลักษณ โครงสรางและ

สวนยอยของภาษาลิสป หลักการโปรแกรมภาษาลิสป การกําหนดฟงกชัน รายการและการ

ประมวลผลรายการ ฟงกชันเรียกซํ้า หลักการกําหนดสาระสําคัญของขอมูล แคลคูลัสแลมปดา 

การโปรแกรมเชิงคําสั่งในลิสป และการประยุกต 

Basic concepts of functional programming and symbol manipulation. Structure 

and elements of LISP. Principle of programming in LISP. Function definition. List 

and list processing. Recursive function. Data abstraction principles. Lambda 

calculus. Imperative programming in LISP. Applications. 
 

01418218 การโปรแกรมภาษาโพรล็อก 3(2-2-5) 

 (Prolog Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

พ้ืนฐานตรรกศาสตร เพรดิเคต การโปรแกรมเชิงตรรกะ โครงสรางและสวนยอยของภาษา 

โพรล็อก หลักการโปรแกรมภาษาโพรล็อก การหาผลลัพธและการรวม การแทนความรู การ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผล การคนหา และการประยุกต 

Basics of logic. Predicate. Logic programming. Structure and elements of Prolog. 

Principle of programming in Prolog. Resolution and unification. Knowledge 

representation. Reasoning. Searching and applications. 
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01418219 การฝกปฏิบัติการพัฒนาซอฟตแวร 1(0-3-2) 

 (Practicum in Software Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

เทคนิคการโปรแกรมและพัฒนาซอฟตแวร เครื่องมือ กระบวนการ การบมเพาะความคิด การ

พัฒนาซอฟตแวรตนแบบ สภาพแวดลอมการทํางานเปนกลุม 
Software programming and development techniques. Tools. Processes. Idea 

incubation. Software prototype development. Team working environment. 
 

01418221 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Database Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

แนวคิดเก่ียวกับฐานขอมูลเบื้องตน เปาหมายของระบบจัดการฐานขอมูล ความไมพ่ึงพิงของ

ขอมูล บูรณภาพและความเชื่อถือได การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคา

รางยอย ตัวแบบขอมูล ตัวแบบเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล พจนานุกรม

ขอมูล 

Introduction to database concepts. Goals of database management system. Data 

independence. Integrity and reliability. Logical and physical organizations. Schema 

and subschema. Data models. Relational models. Data normalization. Data 

description languages. Data dictionary. 
 

01418222 การประยุกตอินเทอรเน็ตเพ่ือการพาณิชย 3(3-0-6) 

 (Internet Application for Commerce) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ต เทคนิคและเครื่องมือสําหรับอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ การ

ออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต ธุรกิจและการพาณิชยในอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยใน

อินเทอรเน็ต ฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 

Introduction to the Internet. Techniques and tools for the Internet. World Wide 

Web. Web site design and development. Business and commerce in the Internet. 

Internet security. Database. Applications on the Internet and World Wide Web. 
 

01418231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Structures) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธีสําหรับใชงานรายการ กองซอน แถวคอย ตนไมและกราฟ โครงสราง

แฟม และการประมวลผลแฟม 
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Data structures. Algorithms for implementation of lists, stacks, queues, trees and 

graphs. File structures and file processing. 
 

01418232 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

 (Algorithm Design and Analysis) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418132 และ 01418231 

แนวคิดพ้ืนฐานของข้ันตอนวิธี การวิเคราะหข้ันตอนวิธีในเชิงคณิตศาสตร การวิเคราะหข้ันตอน

วิธีการเรียงลําดับและการคนหา เทคนิคเชิงข้ันตอนวิธี วิธีการออกแบบข้ันตอนวิธี 

Basic concepts of algorithms. Mathematical analysis of algorithms. Analysis of 

sorting and searching algorithms. Algorithmic techniques. Algorithm design 

methods. 
 

01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4(4-0-8) 

 (Assembly Language and Computer Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 และ 01418131 หรือ 

  01418113 และ 01420245 

โครงสรางของภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการกําหนดเลขท่ีอยู แฟมรับเขา/สงออก การแบงสวน

ของโปรแกรมและการเชื่อมโยง การสรางโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ลักษณะเฉพาะของ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ผลท่ีมีตอการออกแบบและสมรรถนะของระบบ ภาวะถวงดุลระหวาง

ราคาตอสมรรถนะ การออกแบบชุดคําสั่ง ตัวประมวลผลกลาง ระบบรับสงขอมูล การทํางานแบบ

สายทอ เวกเตอรและสถาปตยกรรมแบบริสก สถาปตยกรรมแบบขนาน 

Assembly language structure. Addressing techniques. File input/output. Program 

segmentation and linkage. Assembly program construction. Computer 

architecture characteristics. Effect on the design and performance of system. 

Price-performance tradeoffs. Instruction sets design. CPU. I/O system. Pipelining. 

Vector and RISC architecture. Parallel architectures. 
 

01418234 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 3(2-2-5) 

 (Programming Internet of Things) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

พ้ืนฐานไมโครคอนโทรลเลอรและระบบบนชิพสภาพแวดลอมในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร ขอมูลเขาออกแบบดิจิทัล การแปลงขอมูลจากสัญญาณแอนะล็อกเปนจาก

สัญญาณดิจิทัลการแปลงขอมูลจากสัญญาณดิจิทัลเปนสัญญาณแอนะล็อกการประมวลผล

สายขอมูลจากเซ็นเซอร การควบคุมตัวกระทํา การสื่อสารระหวางชิพ การเก็บขอมูล                    

การเชื่อมตอเครือขาย 
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Basic microcontroller and system-on-chip. Integrated Development Environment 

for microcontroller. Digital Input and Output. Converting analog signal to digital 

signal. Converting digital signal to analog signal. Sensor stream processing. 

Actuator control. Communication between chips. Storing data. Networking. 
 

01418235 ระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมเปลือกระบบ 3(2-2-5) 

 (Unix Operating System and Shell Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

องคประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ ลักษณะการทํางาน สวนตอประสานรายคําสั่ง                 

การบริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน การเขียนโปรแกรม

เปลือกระบบ ความแปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

Components of Unix operating system. Functionality. Command-line interfaces. 

System administration and management. Editors and Unix utilities. Shell 

programming. Variation of Unix operating systems. 

 

01418311 การโปรแกรมเชิงคํานวณแบบทาทาย 3(2-2-5) 

 (Challenging Computational Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

การโปรแกรมแบบใชฐานปญหาเชิงคํานวณ การประยุกตใชคณิตศาสตรเชิงวิยุตในการแกปญหา

เชิงคํานวณ เทคนิคการทําใหเกิดผลทางโครงสรางขอมูล เทคนิคการแกปญหาเชิงข้ันตอนวิธี การ

ประมวลผลสายอักขระ เรขาคณิตเชิงคํานวณ เทคนิคการคนหาข้ันสูง การปรับข้ันตอนวิธีใหมี

ประสิทธิภาพ เครื่องมือภาษาโปรแกรม 
Computational problem-based programming. Application of discrete mathematics 

for solving computational problems. Data structure implementation techniques. 

Algorithmic solving techniques. String processing. Computational geometry. 

Advanced search techniques. Performance tuning for algorithms. Programming 

language toolkits. 
 

01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 (System Analysis and Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418211 และ 01418221 

ข้ันตอนวิเคราะหเบื้องตน เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและ

ตนไมการตัดสิน การศึกษาความเปนไปไดของปญหา การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน 

นําเขา สงออกและการออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การทํา

เอกสาร การนําไปใชและการประเมินผล การพิสูจนการออกแบบ กรณีศึกษา 
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Basic analysis steps. System analysis tools. Systems flowchart. Decision table and 

decision tree. Feasibility study. Cost effective analysis. Input, output and design. 

Computer process design. Documentation. Implementation and evaluation. 

Proving the design. Case studies. 
 

01418322 หลักระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Principles of Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดของขอมูลและสารสนเทศ การจัดองคการบริหาร สารสนเทศตามความตองการของการ

จัดการ แนวคิดเก่ียวกับระบบ โครงสรางระบบสารสนเทศ วัฏจักรระบบ การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศไปทําใหเกิดผล 

Concept of data and information. Management organization. Information 

requirements of management. Systems concept. Information system structure. 

System life cycle. Information system development. Implementation of 

information systems. 
 

01418323 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Data Science) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

ขอมูลและแหลงขอมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การไดมาซ่ึงขอมูล การทําความสะอาดและ

การจัดระเบียบขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล การสรางแผนภาพขอมูล การ

ประยุกต ขอมูลขนาดใหญ จริยธรรมดานขอมูล 

Data and data sources. Programming languages and tools. Data acquisition. Data 

cleaning and organization. Data processing and analysis. Data visualization. 

Applications. Big data. Data ethics. 
 

01418324 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Quality Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 หรือ 01418222 หรือ 01418322 

หลักการของวงชีพคุณภาพสารสนเทศ ปญหา การประเมินคา นโยบายและการจัดการระบบ

สารสนเทศขนาดใหญ เครื่องมือ ตัวแบบและเทคนิคในการนิยามคุณภาพสารสนเทศ การวัดผล 

การวิเคราะห และการปรับปรุงPrinciples of information quality life cycle. Problems. 

Assessment. Policy and management in large scale information systems. Tools. 

Models and techniques for information quality definitions, measurement, analysis 

and improvement. 
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01418325 สถาปตยกรรมระบบจัดการฐานขอมูล 3(3-0-6) 

 (Database Management System Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

สถาปตยกรรมของระบบจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมของฐานขอมูลกายภาพ กระบวนการ

การสอบถามขอมูล การสํารอง การกูคืน การทําซํ้า บูรณภาพ ความม่ันคง และการปรับแตง

ฐานขอมูล 

Database management system architecture. Architecture of physical database. 

Query processing. Backup. Recovery. Replication. Integrity. Security. Database 

tuning. 
 

01418326 ฐานขอมูลส่ือประสม 3(3-0-6) 

 (Multimedia Database) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

ขอมูลสื่อประสม ขอมูลตอเนื่อง การบีบอัดขอมูล โครงสรางฐานขอมูลสื่อประสม การกําหนด

ดัชนีและการคนคืนหนวยเก็บสื่อประสม ภาษาสอบถามสําหรับสื่อประสม ระบบปฏิบัติการ

สําหรับสื่อประสม เทคนิคการสงมอบและสื่อสาร ความม่ันคงของขอมูล การประยุกต

Multimedia data. Data streaming. Data compression. Structure of multimedia 

database. Multimedia storage indexing and retrieval. Query language for 

multimedia. Multimedia operating system. Delivery and communication 

technique. Data security. Applications. 
 

01418327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Decision Support and Business Intelligent Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แนวคิด การสรางตัวแบบ การวิเคราะห และเทคโนโลยีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เหมือง

ขอมูลสําหรับอัจฉริยะทางธุรกิจ เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ระบบสนับสนุนการ

ทํางานกลุม การจัดการความรู ปญญาประดิษฐ ระบบผูเชี่ยวชาญ 

Concepts, modeling, analysis and technology of decision support systems. Data 

mining for business intelligent. Collaborative support technology. Group support 

systems. Knowledge management. Artificial intelligence. Expert systems. 
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01418328 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 3(2-2-5) 

 (Human Resources Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แนวคิดและการพัฒนา กรอบงานและสถาปตยกรรม กระบวนการรับเขาทํางาน การประเมิน

และการสิ้นสุดการทํางานระเบียบวิธีการจายคาตอบแทนแรงงานและการใชบริการภายนอก 

ปจจัยความสําเร็จ ระบบขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทางเทคโนโลยี 
Concepts and development. Framework and architecture. Recruitment. 

Evaluation and termination process. Payroll and outsourcing methodologies. 

Success factors. Leading enterprise systems. Case studies and technology trends. 
 

01418331 ระบบปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 (Operating Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418233 

พัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ โครงสรางระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการและสายโยงใย การจัดกําหนดการ การติดตาย ลําดับข้ันของหนวยความจํา การ

จัดการหนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการระบบแฟม การจัดการระบบรับเขา/

สงออก ความม่ันคง การปองกัน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 

Development of computer architecture and operating systems. Operating 

system structure. Processes and threads. Scheduling. Deadlocks. Memory 

hierarchy. Memory management. Virtual memory. File system management. 

Input/output system management. Security. Protection. Distributed operating 

systems. 

 

01418332 ความม่ันคงในระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information System Security) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 0141331 

ความม่ันคงดิจิทัลเบื้องตน การตรวจสอบ ภาวะรับผิดชอบและนโยบายความม่ันคง วิทยาการ

เข ารหั สลับ  ความ ม่ันคงในการดํ าเนินการ ความ ม่ันคงทางกายภาพ เครือข ายและ

ระบบปฏิบัตกิาร ความม่ันคงในงานประยุกตตางๆ: การโปรแกรมแบบม่ันคง ความม่ันคงของเว็บ

และอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

Introduction to digital security. Auditing. Accountability and security policy. 

Cryptography. Operation security. Physical, network and operating system 

security. Security in various applications: secure coding, web and Internet of 

Things security. 
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01418333 ทฤษฎีออโตมาตา 2(2-0-4) 

 (Automata Theory) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418132 

แนวคิดเรื่องภาวะจํากัด เครื่องรับรู ขอความปรกติ สมบัติปด เครื่องจักรชนิดลําดับ และเครื่อง

สื่อนําภาวะจํากัด การหาภาวะต่ําสุด ไวยากรณของภาษารูปนัย เครื่องจักรทัวริง 

Finite state concept. Acceptors. Regular expressions. Closure properties. 

Sequential machine and finite state transducers. State minimization. Formal 

language grammars. Turing machines.  

 

01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 2(2-0-4) 

 (Compiler Techniques) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418333 หรือพรอมกัน 

ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา เฟสของตัวแปลโปรแกรม สัญกรณและแนวคิดของ

ภาษาและไวยากรณ การวิเคราะหศัพท ตนไมแจงสวนและการแปลง ความกํากวม เทคนิคการ

แจงสวน ตารางสัญลักษณ การแทนระหวางกลาง การวิเคราะหความหมายและการกอกําเนิด

รหัส 

Compilers and translators. Phases of a compiler. Notation and concepts for 

languages and grammars. Lexical analysis. Parse trees and derivations. Ambiguity. 

Parsing techniques. Symbol table. Intermediate representation. Semantic analysis 

and code generation. 
 

01418335 การบีบอัดขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Compression) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418231 

แนวคิดการบีบอัดขอมูล เทคนิคการบีบอัดขอมูลคงสัญญาณและการประยุกต เทคนิคการบีบ

อัดคงสัญญาณหลักและการประยุกต และเทคนิคการบีบอัดสําหรับการสื่อสารผานเครือขาย 

Concept of data compression. Lossless data compression techniques and 

application. Lossy compression techniques and application. Compression 

techniques for network communications. 
 

01418341 ทรัพยสินทางปญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 (Intellectual Properties and Professional Ethics) 

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา การไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ สิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ 

การละเมิดลิขสิทธิ์ การใชโดยธรรม ใบอนุญาตของซอฟตแวรเสรี ใบอนุญาตของซอฟตแวร
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เปดเผยรหัส ใบอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ครีเอทีฟคอมมอนส สิทธิบัตร เครื่องหมาย

การคาและเครื่องหมายการบริการ นโยบายสวนบคุคล อาชญากรรมคอมพิวเตอร กรณีศึกษา 

Categories of intellectual property. Acquisition of copyright. Exclusive rights of 

copyright holder. Copyright infringement. Fair use. Free software license. Open 

source software license. Shrink wrap license. Creative Commons. Patent. Trade 

mark and service mark. Privacy policy. Computer crime. Case studies. 
 

01418342 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร 3(2-2-5) 

 (Enterprise Resource Planning System Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แนวคิดและพัฒนาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร กรอบงานและสถาปตยกรรมอี

อารพี  การสรางตัวแบบและการวิเคราะห  ระเบียบวิธีการพัฒนาและการทําให เกิดผล 

กระบวนการการพัฒนา ปจจัยความสําเร็จในการทําใหเกิดผล ระบบขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษา

และแนวโนมทางเทคโนโลย ี

Concept and development of enterprise resource planning system. ERP 

framework and architecture. Modeling and analysis. Development and 

implementation methodologies. Development process. Implementation success 

factors. Leading enterprise systems. Case studies and technology trends. 

 

01418343 การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Computer Programming in Business) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 หรือ 01418213 หรือ 01418214 

  หรือ 01418215 

การประยุกตคอมพิวเตอรทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การประยุกต

ทางการบัญชีและระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ การแจง

หนี้สิน บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การประมวลคําสั่งซ้ือ การควบคุม

สินคาคงคลังและการพยากรณ การจัดซ้ือ การวิเคราะห การขาย การประยุกตกับงานธุรกิจ 

Business computer applications. Business environment. Business transaction. 

Accounting applications and accounting information system. Payroll. Accounts 

payable. Accounts receivable. Invoicing. General ledger. Materials and operation 

control applications. Order processing. Inventory control and forecast. Purchasing. 

Sales analysis. Business applications. 
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01418344 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี 3(2-2-5) 

 (Mobile Application Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แพลตฟอรมอุปกรณเคลื่อนท่ีการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี             

ท่ีอยูทางภูมิศาสตร อากัปกิริยา ฐานขอมูล สื่อประสม การแจงเตือนแบบพุช การเชื่อมตอ

เครือขาย ตัวรับรู เว็บสําหรบัอุปกรณเคลื่อนท่ี ขอจํากัดของโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ

เคลื่อนท่ี 

Mobile platforms. Mobile user interface design. Geolocation. Gesture. Database. 

Multimedia. Push notification. Network connections. Sensors. Mobile web. 

Constraints of mobile applications. 

 

01418351 หลักการการส่ือสารคอมพิวเตอรและการประมวลผลบนคลาวด 3(3-0-6) 

 (Computer Communications and Cloud Computing Principles) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418331 

แนวคิดของเครือขายการสื่อสารแบบมีสาย ไรสาย และเซลลูลาร องคประกอบของการสื่อสาร

คอมพิวเตอรและเครือขาย ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานและระดับชั้นโพรโทคอล 

โพรโทคอลชั้นโปรแกรมประยุกต สถาปตยกรรมและการโปรแกรมโปรแกรมประยุกตบน

เครือขาย โพรโทคอลชั้นทรานสปอรต เครือขายแบบกําหนดโดยซอฟตแวร การประมวลผลบน

คลาวด องคประกอบและบริการ 

Communication concepts: wired. Wireless and cellular networks. Components of 

computer communications and networks. Type of computer networks. Protocol 

standards and layers. Application layer protocols. Network application 

architectures and programming. Transport-layer protocols. Software defined 

networks. Cloud computing. Components and services. 

01418352 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Data Communications and Networks) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

ชั้นเครือขาย ไอพีและโพรโทคอลท่ีเก่ียวของ โพรโทคอลการจัดเสนทาง ชั้นเชื่อมโยงขอมูลและ

โครงรูปเครือขาย เครือขายสวนบุคคลเสมือน ชั้นกายภาพ เครือขายการสื่อสารไรสาย ความ

ม่ันคงเครือขาย 

Network layers. IP and related protocols. Routing protocols. Data link layer. 

Network topology. Virtual private networks. Physical layer. Wireless 

communication networks. Network security. 

 



397 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01418353 ระบบแบบกระจายและระบบกลุมเมฆ 3(3-0-6) 

 (Distributed and Cloud Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418331 

แนวคิดและสถาปตยกรรมของระบบแบบกระจาย การประมวลผลแบบกระจาย จักรกลเสมือน 

การสื่อสารในระบบแบบกระจาย การตั้งชื่อและการอางอิง การประสานการทํางาน การทําซ้ํา

และความตองกัน ความทนตอขอผิดพลาด ความม่ันคง กรณีศึกษา 

Concept and architectures of distributed systems. Distributed Computation. 

Virtual machines. Communications in distributed systems. Naming and references. 

Synchronization. Replication and consistency. Fault tolerance. Security. Case 

studies. 

 

01418381 หลักการสรางภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Principles of Computer Animation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

กระแสงานดานการผลิต สวนตอประสานกับผูใชสําหรับซอฟตแวรการสรางภาพเคลื่อนไหว การ

สรางตัวแบบ การเคลือบลายผิว การข้ึนโครงและการทําใหเคลื่อนไหว การจัดแสงและการแรเงา 

การคํานวณแสงและเงา ผมและผา อนุภาคและของไหล พลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและออน 

Production workflow. User interface for animation software. Modeling. Texturing. 

Rigging and animation. Lighting and shading. Rendering. Hair and cloth. Particles 

and fluids. Rigid and soft body dynamics. 

 

01418382 คอมพิวเตอรกราฟกสเชิงโตตอบเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Interactive Computer Graphics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสแบบทันที ตัวแบบเรขาคณิตดวยรูปหลายเหลี่ยม การ

แปลงสองมิติและสามมิติ สวนตอประสานกราฟกกับผูใช การจัดแสงและการแรเงา ภาษาสําหรับ

ควบคุมการแรเงา การโปรแกรมหนวยประมวลผลกราฟกส 
Program development of real-time computer graphics. Geometric model with 

polygons. 2D and 3D transformations. Graphical user interfaces. Lighting and 

shading. Shading languages. Graphics Processing Unit programming. 
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01418383 การโปรแกรมเกม 3(3-0-6) 

 (Game Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

หลักการออกแบบเกม ปญญาประดิษฐสําหรับเกม ทฤษฎีของการจําลองทางฟสิกส ลักษณะและ

สวนประกอบท่ัวไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม 

Game design principles. Artificial intelligence for game. Theory of physics 

simulation. Common features and components of game engine. Game 

development. 

 

01418384 การวิเคราะหภาพและคอมพิวเตอรวิทัศน 3(3-0-6) 

 (Image Analysis and Computer Vision) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรวิทัศนเบื้องตน เรขาคณิตของกลองถายรูปและตัวแบบการ

ฉายภาพ วิธีการวิเคราะหภาพระดับลาง การวิเคราะหภาพไบนารี การวิเคราะหรูปราง การ

ตรวจหาและสกัดลักษณะสําคัญการรูจําวัตถุและฉาก การตามรอยและการประมาณการ

เคลื่อนไหวในวีดิทัศน 
Basic concepts in computer vision. Camera geometry and projection models. 

Low-level image analysis methods. Binary image analysis. Shape analysis. Feature 

extraction and detection. Object and scene recognition. Tracking and motion 

estimation in video. 
 

01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Image Processing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

หลักการภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแปลงเชิง

เรขาคณิต การบิดและการหลอมภาพ การซอนทับภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ 

การประยุกตการประมวลผลภาพดิจิทัลในปจจุบัน 
Digital image principle. Image enhancement. Image filtering. Image restoration. 

Geometric transformation. Image warping and morphing. Image registration. Color 

image processing. Image compression. Current applications of digital image 

processing. 
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01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานและปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

Principles. Concepts and processes of cooperative education. Related rules and 

regulations. Basic knowledge and techniques in job application and working. Basic 

knowledge. Communication and human relations. Personality development. 

Quality management system in workplace. Presentations techniques. Report 

writing. 

 

01418421 อันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Human Computer Interaction) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418322 

หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบ 

ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบการสนทนาโตตอบ ตัวแบบของ

ระบบ การสนับสนุนการทําใหเกิดผล เทคนิคการประเมินผล และกรุปแวร 

Principles and elements of human computer interaction. Design process. Models 

of the users in design. Task analysis. Dialogue design. Model of the system. 

Implementation support. Evaluation techniques. And groupware. 

 

01418441 การจัดการมิติขอมูลและรายงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Business Data Dimension and Report Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418342 หรือ 01418343 

รายงานและกระบวนการทางธุรกิจสําหรับองคกร แนวคิดและพัฒนาการของมิติขอมูล เครื่องมือ

และการสรางตัวแบบสําหรับวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ ปจจัยความสําเร็จในการทําใหเกิดผล 

ระบบขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทางเทคโนโลยี 

Report and business process for enterprise. Concept and development of data 

dimension. Tools and modeling for business data analysis. Implementation 

success factor. Leading enterprise systems. Case studies and technology trends. 
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01418442 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ 3(2-2-5) 

 (Web Technology and Web Services) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418211 

หลักการเว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ ขอกําหนดมาตรฐานของเว็บเทคโนโลยี สถาปตยกรรม

และสวนประกอบ ลักษณะการทํางานและกลไกของระบบเว็บบริการ การพัฒนาโปรแกรม

สําเร็จรูปเว็บเทคโนโลยี ลักษณะการทํางานและโครงแบบเอพีไอ 

Principles of Web technology and services. Standard specification of technology. 

Architecture and components. Functionalities and mechanisms of Web services 

systems. Development of Web technology packages. API’s functionalities and 

configurations. 

 

01418451 การออกแบบและการบริหารเครือขาย 3(2-2-5) 

 (Network Design and Administration) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

ฮารดแวรและเทคนิคการเดินสายเครือขาย โครงแบบอุปกรณจัดเสนทางและการออกแบบทอ

พอโลยีเครือขาย แลนเสมือนและเครือขายสวนบุคคลเสมือน การออกแบบทอพอโลยีแลนไรสาย 

การบริหารและจัดการเครือขาย การติดตั้งโปรแกรมบริการเครือขาย เครือขายและระบบเสมือน 

ความม่ันคงของระบบและเครือขาย 

Networking hardware and wiring techniques. Router configuration and network 

topology design. Virtual LAN and virtual private network. Wireless LAN topology 

design. Network administration and management. Network server installation. 

Network and system virtualization. 

 

01418461 ระบบคนคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Retrieval System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

ระบบคนคืนสารสนเทศเบื้องตน การวิเคราะหขอความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหคําศัพทและ

สตอปลิสต ข้ันตอนวิธีสเตมมิง การจัดทําอรรถาภิธาน กลยุทธการคนหา การดําเนินการแบบบูล 

แฮชชิง ข้ันตอนวิธีการจัดหมวดหมู โครงสรางแฟม แฟมผกผัน แฟมลายเซ็น ตนไมแพต การ

ประเมินผล การจัดลําดับ 

Introduction to information retrieval system. Automatic text analysis. Lexical 

analysis and stop lists. Stemming algorithms. Thesaurus construction. Searching 

strategies. Boolean operation. Hashing. Clustering algorithms. File structures. 

Inverted file. Signature file. PAT tree. Evaluation. Ranking. 
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01418462 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 (Artificial Intelligence) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

ภาพรวมของปญญาประดิษฐ วิธีการคนหาเพ่ือแกปญหา เกมแบบผูเลนสองคน การแทนความรู

และการใหเหตุผล ตรรกะและการอนุมาน การใหเหตุผลทางสถิติ เทคนคิการทําเหมืองขอมูล กฎ

ความสัมพันธ การเรียนรูแบบเบยอยางงาย ตนไมตัดสินใจ ข้ันตอนวิธีการจัดกลุมขอมูล 
Overview of Artificial Intelligence. Searching methods for problem solving. Two-

player games. Knowledge representation and reasoning. Logic and inference. 

Statistical reasoning. Data mining techniques. Association rules. Naïve Bayes 

learning. Decision tree. Clustering algorithms. 

 

01418471 วิศวกรรมซอฟตแวรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Software Engineering) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418211 และ 01418221 

หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร ตัวแบบกระบวนการทางซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ การ

สรางตัวแบบซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร สถาปตยกรรมซอฟตแวร การออกแบบแบบรูป 

สวนตอประสานกับผูใช การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแวร การ

ประกันคุณภาพ การบริหารโครงการซอฟตแวร 

Software engineering principles. Software process models. Requirement 

engineering. Software modeling. Software design. Software architecture. Pattern-

based design. User interfaces. Software verification and validation. Quality 

assurance. Software project management. 

 

01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ 3(2-2-5) 

 (Project Management and Control) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

การวางแผนโครงการ การแบงระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองคการของโครงการ 

กรรมการโครงการ กลุมงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การศึกษา

ความเปนไปได การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เทคนิคการประมาณคา 

Project planning. Project phasing. System life-cycle. Project organization. Project 

committees. Project teams. Project control. Project evaluation. Feasibility studies. 

Economic evaluation. Estimating techniques. 
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01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Computer Control and Audit) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

สภาวะแวดลอมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร การควบคุมเบื้องตน การควบคุมบริหาร การ

ควบคุมการดําเนินงาน การควบคุมการทําเอกสาร การควบคุมความม่ันคง การวิเคราะหตนทุน-

ประสิทธิผลในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 

The computer audit environment. Introduction to controls. Administrative 

controls. Operation controls. Documentation controls. Security controls. Cost-

effectiveness analysis of controls. Computer audit techniques.  

 

01418474 การจัดการคุณภาพซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Quality Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟตแวร การวางแผนดานคุณภาพของซอฟตแวร การพัฒนา

ซอฟตแวรท่ีมุงเนนกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและการตรวจสอบ ตัวแบบ

คุณภาพซอฟตแวร การวัดผลและตัววัดของซอฟตแวร มาตรฐานและนโยบาย เครื่องมือและ

เทคนิค การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร พีเอสพี ทีเอสพี ซีเอ็มเอ็มไอ 

Software quality control and assurance. Software quality planning. Software 

development emphasizing quality assurance activities. Reviews and inspections. 

Software quality models. Software measurement and metrics. Standards and 

policies. Tools and technique. Software process improvement. PSP. TSP. CMMI. 

 

01418475 การทดสอบและทวนสอบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Testing and Verification) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01418211 

พื้นฐานการทดสอบและทวนสอบ ระดับการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การ

ตรวจสอบ การสรางการทดสอบ เคร่ืองมือในการทดสอบ การวางแผนและการจัดการการทดสอบ วิธี

เชิงรูปนัย การวิเคราะหคุณภาพซอฟตแวร 

Basics of testing and verification, test levels, test types, testing techniques, inspection, 

test implementation, test tools, test planning and management, formal methods, 

software quality analysis. 
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01418476 การวัดซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Measurement) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01418321 

พื้นฐานทฤษฎีสําหรับการวัดซอฟตแวร การรวบรวมขอมูล การออกแบบและวิเคราะหเชิงทดลอง การ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตัววัดซอฟตแวร การวัดกระบวนการพัฒนาและบํารุงรักษาซอฟตแวร 

ระบบสําหรับวัดซอฟตแวร การสนับสนุนตัววัด เคร่ืองมือทางสถิติ การประยุกตการวัดซอฟตแวร 

Theoretical foundations of software measurements, data collection, experimental 

design and analysis, software metrics validation, measuring the software development 

and maintenance processes, measuring software systems, support for metrics, 

statistical tools, applications of software measurement. 

 

01418481 ภาพเคลื่อนไหวหลายตัวละคร 3(3-0-6) 

 (Multi-Character Animation) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

การจําลองฝูงชน ภาพเคลื่อนไหวตัวละคร กลุมตัวแทน กลุมตัวแทนรอบขาง สมองของตัวแทน ระบบ

ตัวรับรู อากัปกิริยาและตนไมการเคลื่อนไหว พลศาสตร เรขาคณิตของตัวแทน ความแปรผันของ

ตัวแทน การใหแสงและเงา การรวมซอนและการตัดตอภาพ 

Crowd simulation, character animation, agents, ambient agents, agent brain, sensor 

systems, actions and motion trees, dynamics, agent geometry, agent variations, 

rendering, image compositing and editing. 

 

01418482 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6) 

 (Computer Graphics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

หลักการดานคอมพิวเตอรกราฟกส แนวคิดของการออกแบบท่ีจําเปนตอการใหแสงและเงา

สําหรับภาพเหมือนจริง เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการใหแสงและเงาข้ันสูง เทคนิคการให

แสงและเงาแบบทันที และการพัฒนาซอฟตแวร 

Principles of computer graphics. Design concepts needed for photorealistic 

rendering. Ray tracing technique. Advanced rendering technique. Real-time 

rendering technique and software development. 
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01418490 สหกิจศึกษา 6 

 (Cooperative Education)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418390 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned project 

including report and presentation. 
 

01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 

 (Selected Topic in Computer Science) 

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in computer science at the bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 
 

01418497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 หรือ 01418232 หรือ 01418233 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at 

the bachelor’s degree level. 
 

01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-9-5) 

 (Computer Science Project) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร 

 Project of practical interest in various fields of computer science. 

 

รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 (Calculus I) 

ลมิิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิงอนุพันธและ การประยุกต 

ปริพันธและการประยุกต 

Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and applications, 

integration and applications. 
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01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 (Calculus II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417111 

เรขาคณิตสามมิติอนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน 

Space geometry, partial derivatives, multiple integrals, elementary differential 

equations. 

 

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Linear Algebra) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417112 

ปริภูมิเวกเตอรการแปลงเชิงเสนและเมตริกซ ระบบของสมการเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ 

การท าใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต 

Vector spaces, linear transformations and matrices, systems of linear equations, 

eigenvalues, eigenvectors, diagonalization, applications. 

 

01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 (Introduction to Digital Electronics) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสัญญาณและอุปกรณเชิงเลข ระบบจํานวน รหัส และคณิตศาสตร

ตรรกศาสตรการวิเคราะหและออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจรทํางานตาม

ลําดบ วงจรเลขคณิต วงจรแปลงสัญญาณและอุปกรณสถาปตยกรรม คอมพิวเตอรเบื้องตน 

Introduction to digital signal and devices, number systems, code and logic 

mathematics, analysis and design of logic gates, logic combination circuits, 

sequential circuits, arithmetic circuits, signal conversion circuits and devices, 

introduction to computer architecture. 

 

01420246 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01420114 และ 01420245 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน 

Laboratory for Introduction to Digital Electronics. 
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01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 (Principles of Statistics) 

แนวความคิดเก่ียวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหนงท่ี ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุมและ

การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจง

ปกติ การแจกแจงตัวอยาง สถิติ อนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะห

ขอมูลความถ่ี การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบ

งาย 

Concept of statistics, measures of relative standing, measures of center, 

measures of dispersion, random variables and their probability distributions, 

binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling 

distribution, statistical inference for one and two populations, analysis of 

frequency data, one-way analysis of variance, simple linear regression analysis. 
 

 


