หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2547
1. ชื่ อหลักสู ตร
2. ชื่ อปริญญา

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์ )
Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์ )
B.Sc. (Computer Science)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปรัชญาของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมที่สอดคล้องกับปณิ ธานของมหาวิทยาลัยและสนองการพัฒนาประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทางด้านศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อดาเนินการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แก่นกั ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อดาเนินการสอนวิชาเอก/วิชาโท และวิชาเลือกเสรี ที่เกี่ยวกับศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
5. กาหนดการเปิ ดสอน ปี การศึกษา 2547
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้าเป็ นศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2540 ข้อ 7
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7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรื อการคัดเลือกตามวิธี การที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปี หนึ่งๆ เป็ นสอง
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาคการศึกษาที่บงั คับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มี
ระยะเวลาสิ บหกสัปดาห์และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าหกสัปดาห์
แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติดว้ ย
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาปกติเป็ น
หลักสู ตร 4 ปี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7 ปี การศึกษา และต้องใช้เวลาศึกษา
อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2540 ข้อ 10
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลใช้ระบบตัวอักษร ซึ่งรายละเอียดของการวัดผล และเกณฑ์ การสาเร็ จ
การศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ.2540
ข้อ 12, 13 , 14 , 15 และ 22
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12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ประจา
ลาดับที่
ชื่ อ – นามสกุล
1 รศ.ดร.ดวงแก้ว สวามิภกั ดิ์

2

3

4

6/16/2014

คุณวุฒิ
B.A. (Statistics & Computer Science)
The Australian National University,
ออสเตรเลีย
M.Sc. (Computer Science)
The University of Iowa, สหรัฐอเมริ กา
Ph.D. (Computer Science)
The University of Iowa, สหรัฐอเมริ กา
รศ.ดร.ศิริวรรณ ฉันทาดิศยั
B.Sc. (Statistics)
The University of Queenland , ออสเตรเลีย
Graduate Diploma in Information
Processing
The University of Queensland, ออสเตรเลีย
M.Sc. (Computer Science)
The University of Iowa, สหรัฐอเมริ กา
Ph.D. (Engineering )
Oakland University, สหรัฐอเมริ กา
รศ.ยุพิน
ไทยรัตนานนท์ ศศ.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (Computer Applications)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
รศ.ภาวดี
สมภักดี
ค.บ. (คณิ ตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
P.E. ( Computer Graphics and User
Interfaces )
The George Washington University,
สหรัฐอเมริ กา

3

ลาดับที่
ชื่ อ – นามสกุล
5 ผศ.สุ มาลี
พิสิษฐเกษม
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ผศ.ประมูล

เสริ มสุ ข

7

ผศ.วิลาวรรณ

รักผกาวงศ์

8

อ.รัชฎา

คงคะจันทร์

9

ผศ.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา

10

อ.นุชชากร

งามเสาวรส

คุณวุฒิ
ศศ.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Dip. in Computer Science
The University of Queensland, ออสเตรเลีย
M.Sc. (Hons) (Computer Science)
The University of Wollongong, ออสเตรเลีย
ค.บ. (คณิ ตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (Computer Technology)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (Computer Technology)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (Computer Technology)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ

4

ลาดับที่
ชื่ อ – นามสกุล
11 อ.วาสุ เทพ
ธะประสพ
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อ.สิ ริกนั ยา

นิลพานิช

13

อ.ดร.สุ กรี

สิ นธุภิญโญ

14

อ.ดร.ชลยืน

หงส์ไพศาล
วิวฒั น์

15

อ.วรวรรณ

มะเริ งสิ ทธิ์

คุณวุฒิ
ศศ.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ) เกียรตินิยม
อันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (Computer Science)
Syracuse University, สหรัฐอเมริ กา
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (Computer and Information Sciences)
New Jersey Institute of Technology,
สหรัฐอเมริ กา
M.Ed. (Psychology in Education,
Concentration: Research Methodology)
The University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริ กา
M.S and Ph.D. (Information Science)
The University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริ กา
วท.บ. (ศาสตร์ คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (Computer Science)
The University of Edinburgh, อังกฤษ
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ

5

ลาดับที่
ชื่ อ – นามสกุล
16 อ.วนิดา
พฤทธิวทิ ยา
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อ.รัชต

พีชวณิ ชย์

18

อ.มนวรรัตน์

ผ่องไพบูลย์

19

อ.วิรัตน์

20

อ.ดร.วีระศักดิ์

21

อ.ธนากรณ์

คุณวุฒิ
วท.บ. (ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ
B.Sc. (Computer Engineering)
The University of Washington,
สหรัฐอเมริ กา
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ

วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ
จารี วงศ์ไพบูลย์ วท.บ. (ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ) เกียรตินิยม
อันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. (Management Information Systems)
The University of Illinois at Urbana
Champaign,
สหรัฐอเมริ กา
ซึงถาวร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Computer Science)
The University of Southwestern,
สหรัฐอเมริ กา
Ph.D. (Computer Science)
The University of Southwestern,
สหรัฐอเมริ กา
ศักดิ์ชยั เจริ ญกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Engineering (Computer
Technology)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
6

ลาดับที่
ชื่ อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
22 อ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช La licence en informatique
(ปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์)
La moûtrise en informatique
(ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์)
Diplôme d’ études approfondies
สาขา Systéme distribué
(ปริ ญญาบัตรทางการศึกษาระดับสู ง –
ปริ ญญาเอกขั้นต้น)
Doctorat en informatique
(ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาคอมพิวเตอร์)
Universite’ de Nancy2 สาขา Software
Engineering , ฝรั่งเศส
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12.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับที่
ชื่ อ – นามสกุล
1. ดร.อรรถสิ ทธิ์ สุ รฤกษ์

คุณวุฒิ
Ph.D. (Informatique Algorithmique U.P.M.C,
ฝรั่งเศส
2. ดร.อนันต์
ผลเพิม่
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering),
The University of Massachusetts Amherst,
สหรัฐอเมริ กา
3. พ.ต.ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
Ph.D. (Computational Science), George
Mason University, สหรัฐอเมริ กา
4. ดร.จีรยุทธ
ไชยจารุ วณิ ช Ph.D. (Computer Science),
Université d’ EVry ,ฝรั่งเศส
5. ดร.ชัชพงศ์
ตั้งมณี
Ph.D. (Information Transfer),
Syracuse University, สหรัฐอเมริ กา
6. ดร.กฤชชลัช
ฐิติกมล
Ph.D. (Computer Science),
The University of Maryland, สหรัฐอเมริ กา
7. ดร.ธันวดี
ธนิตสุ ขการ Ph.D. (Distributed Software Engineering),
Imperial College, อังกฤษ
8. ดร.บัณฑิต
ทิพากร
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering),
University of Missouri, สหรัฐอเมริ กา
9. ดร.ศิษเฎศ
ทองสิ มา
Ph.D.(Computer Science),
University of Notre Dame, สหรัฐอเมริ กา
10. ดร.ภัทรชัย
ลลิตโรจน์วงศ์ Ph.D. (Computer Science),
Illinois Institute of Technology, สหรัฐอเมริ กา
11. ดร.บุญเสริ ม
กิจสิ ริกุล
Ph.D. Engineering, Tokyo Institute of
Technology, ญี่ปุ่น
12. ผศ.สุ รศักดิ์
สงวนพงษ์
Master of Engineering, Kasetsart University
13. ดร.จันทนา
จันทราพรชัย Ph.D.(Computer Science),
The University of Notre Dame, สหรัฐอเมริ กา
เหลืองสดใส Master of Science
14. อ.อาธร
Information Systems
London School of Economics, อังกฤษ
15. อ.ชยาลักษณ์
การุ ญ
Master Of Engineering,
Electrical Engineering
Cornell University , สหรัฐอเมริ กา
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13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาจาแนกตามชั้นปี ในแต่ละปี การศึกษามีดงั ต่อไปนี้
ชั้นปี ที่
ปี การศึกษา
2547
2548
2549
2550
1
100
100
100
100
2
100
100
100
3
100
100
4
100
รวม
100
200
300
400

2551
100
100
100
100
400

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
15. ห้ องสมุด
จานวนหนังสื อ และตาราเรี ยน ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 5,000
เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริ การแก่อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชา
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณตามที่ได้เสนอไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 และที่จะขอเป็ นราย
ปี งบประมาณ
17. หลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2547)
17.1 โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ ยกว่า 141 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสู ตร ดังนี้
1 วิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2 วิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
105 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับในสาขา
51 หน่วยกิต
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
18 หน่วยกิต
2.4 วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
3 วิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
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17.2 ข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30
หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งแบ่งเป็ น 2
ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หมวด
วิทยาศาสตร์และ คณิ ตศาสตร์ และ หมวดภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (สาหรับวิชา
คณิ ตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชา ค.211)
รวมจานวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
ค.211 แคลคูลสั 1
3 หน่วยกิต
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ไม่นบั หน่วยกิต
(ไม่นาไปคิดรวมกับหน่วยกิตทั้งหมด หรื อคานวณค่าเฉลี่ย)
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 หน่วยกิต
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 หน่วยกิต
ท.161 การใช้ภาษาไทย 1
3 หน่วยกิต
ส่ วนที่ 2 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 ตามที่ภาควิชากาหนด จานวน 3
วิชารวม 9 หน่วยกิต โดยต้องศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิต คือ
สษ.296 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1
3 หน่วยกิต
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3 หน่วยกิต
และเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
ศ.210 หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
3 หน่วยกิต
พบ.291 ธุ รกิจเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
ทอ.201 หลักการบริ หาร
3 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
105 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาเฉพาะ ซึ่ งประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ วิชาบังคับในสาขา วิชาบังคับนอกสาขา และวิชาเลือก
รวม 105 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
12 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จานวน 12
หน่วยกิตได้แก่รายวิชาต่อไปนี้
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 หน่วยกิต
วท.123 เคมีพ้นื ฐาน
3 หน่วยกิต
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3 หน่วยกิต
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
1 หน่วยกิต
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
1 หน่วยกิต
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
1 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับในสาขา
51 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาจานวน 51 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาต่อไปนี้
คพ.101 คณิ ตศาสตร์ แบบจานวนไม่ต่อเนื่ อง
สาหรับศาสตร์คอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
คพ.102 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 หน่วยกิต
คพ.111 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
4 หน่วยกิต
คพ.213 โครงสร้างข้อมูล
3 หน่วยกิต
คพ.223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
คพ.231 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด
3 หน่วยกิต
คพ.284 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เบื้องต้น
3 หน่วยกิต
คพ 285 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม 1 หน่วยกิต
คพ.311 การออกแบบและวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี 3 หน่วยกิต
คพ.314 ทฤษฎีการคานวณ
3 หน่วยกิต
คพ.341 ระบบปฏิบตั ิการ 1
3 หน่วยกิต
คพ.342 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 1
3 หน่วยกิต
คพ.351 ระบบฐานข้อมูล 1
3 หน่วยกิต
คพ.374 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
คอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
คพ.381 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 หน่วยกิต
คพ.491 หัวข้อพิเศษ 1
2 หน่วยกิต
คพ.492 หัวข้อพิเศษ 2
4 หน่วยกิต
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2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
18 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับนอกสาขา รวม 18 หน่วยกิต โดยต้องศึกษา 5 วิชา
15 หน่วยกิต คือ
ค.212 แคลคูลสั 2
3 หน่วยกิต
ค.332 พีชคณิ ตเชิงเส้น
3 หน่วยกิต
ส.216 สถิติสาหรับนักสังคมศาสตร์ 1
3 หน่วยกิต
สษ.396 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2
3 หน่วยกิต
จ.211 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 หน่วยกิต
และเลือกอีก 1 วิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ส.217 สถิติสาหรับนักสังคมศาสตร์ 2
3 หน่วยกิต
ส.326 ทฤษฎีความน่าจะเป็ นสาหรับเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ค.213 แคลคูลสั 3
3 หน่วยกิต
2.4 วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจานวน 24
หน่วยกิต โดยแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็ น 2 กลุ่มวิชา คือ
2.4.1 กลุ่มวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
วิชาบังคับในกลุ่มวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษา 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
คพ.365 ระบบปัญญาประดิษฐ์
3 หน่วยกิต
คพ.375 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1
3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 18 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือก
ศึกษาอีก 18 หน่วยกิต โดยมีวชิ ารหัส 4xx อย่างน้อย 9 หน่วยกิต
คพ.326 การออกแบบระบบฝังตัว
3 หน่วยกิต
คพ.327 การออกแบบวงจรดิจิตอล
3 หน่วยกิต
คพ.337 ทฤษฎีการแปลภาษา
3 หน่วยกิต
คพ.356 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจ
3 หน่วยกิต
คพ.357 ธุ รกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
คพ.358 การจาลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ สาหรับธุ รกิจ 3 หน่วยกิต
คพ.359 เทคนิคการพยากรณ์เพื่อสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
คพ.376 การจาลองแบบรู ปทรงเรขาคณิ ตของวัตถุ
3 หน่วยกิต
คพ.426 การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
3 หน่วยกิต
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คพ.429
คพ 439
คพ.446
คพ.447
คพ.449
คพ.456
คพ.457
คพ.458
คพ.459
คพ.467
คพ 469
คพ.476
คพ.477
คพ.478
คพ.479

หัวข้อเลือกสรรด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
หัวข้อเลือกสรรด้านภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 2
ระบบปฏิบตั ิการ 2
หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ระบบฐานข้อมูล 2
การบริ หารระบบสารสนเทศ
หัวข้อเลือกสรรด้านระบบสารสนเทศ
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร
หัวข้อเลือกสรรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2
ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
หัวข้อเลือกสรรด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
คอมพิวเตอร์
คพ.496 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์คอมพิวเตอร์
2.4.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
วิชาบังคับในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นักศึกษาต้องศึกษา 9 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
คพ.382 การพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิงคอมโพเนนต์
คพ.383 กระบวนการซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพ
คพ.385 การกาหนดและการจัดการความต้องการทาง
ซอฟต์แวร์

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือก
ศึกษาอีก 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
คพ.336 แนวปฏิบตั ิการรู ปแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ
คพ.386 การบริ หารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
คพ.387 เวปแอพพลิเคชันและโปรแกรมองค์กร
ขนาดใหญ่
คพ.388 การสร้างและวิวฒั นาการของซอฟต์แวร์
คพ.389 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
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คพ 479 หัวข้อเลือกสรรด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
คอมพิวเตอร์
คพ.486 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
คพ.487 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
คพ.488 วิธีรูปนัย
คพ.489 หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3 หน่วยกิต
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

การวัดผลการศึกษา
นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับ C (2.00) ในแต่ละรายวิชาต่อไปนี้
คพ.101, คพ.102, คพ.111, คพ.223, คพ.231 และ คพ.285
และสอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ของกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้
คพ.101, คพ.102, คพ.111, คพ.213, คพ.223, คพ.231, คพ.285, คพ.341, คพ.342, คพ.351, คพ.381
ทั้งนี้การจดทะเบียนซ้ าในรายวิชาใด จาก 11 รายวิชาดังกล่าว กระทาได้เฉพาะในวิชาที่ได้
น้อยกว่าระดับ C เท่านั้น
3. วิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น
วิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ได้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทุกวิชา รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนดไว้ในวิชา
ศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชา และวิชา
ท.162 ภาษาไทย 2
17.3 การศึกษาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาโท
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะศึกษาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาใน
สาขาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
17.3.1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3 หน่วยกิต
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
คพ.213 โครงสร้างข้อมูล
3 หน่วยกิต
คพ.231 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด
3 หน่วยกิต
คพ.351 ระบบฐานข้อมูล 1
3 หน่วยกิต
6/16/2014
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และต้องสอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ในวิชา คพ.103, คพ.112, คพ.213 และ คพ.231
17.3.2 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อีก
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
17.4 หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาซึ่งจะเปิ ดสอนในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช้อกั ษร คพ และตามด้วยเลข 3 หลัก
นาหน้าชื่อวิชาโดยมีความหมายของตัวเลขแต่ละหลักดังนี้คือ
หลักร้อย
หมายถึง วิชาซึ่ งอยูใ่ นระดับชั้นปี ต่างๆ
เลข 1
หมายถึง วิชาระดับชั้นปี ที่ 1
เลข 2
หมายถึง วิชาระดับชั้นปี ที่ 2
เลข 3
หมายถึง วิชาระดับชั้นปี ที่ 3
เลข 4
หมายถึง วิชาระดับชั้นปี ที่ 4
หลักสิ บ
หมายถึง หมวดวิชาที่เปิ ดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลข 0-1 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เลข 2
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เลข 3
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านภาษาโปรแกรม
เลข 4
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการ
เลข 5
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เลข 6
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านปัญญาประดิษฐ์
เลข 7
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ กและปฎิสัมพันธ์
ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
เลข 8
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และจริ ยธรรม
เลข 9
หมายถึง หมวดวิชาทางด้านปัญหาพิเศษ
หลักหน่วย
หมายถึง วิชาบังคับหรื อวิชาเลือก
เลข 0 – 5 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
เลข 6 – 9 หมายถึง หมวดวิชาเลือกในสาขา

6/16/2014
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17.5 รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่ อวิชา

รหัส
คพ.101
คพ.102
คพ.103
คพ.111
คพ.112
คพ.213
คพ.223
คพ.231
คพ.284
คพ 285
คพ.311
คพ.314
คพ.326
คพ.327
คพ.336
คพ.337
คพ.341
คพ.342
คพ.351
คพ.356
คพ.357
คพ.358
คพ.359
คพ.365
คพ.374
คพ.375
คพ.376
คพ.381
คพ.382
6/16/2014

จานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิ ตศาสตร์ แบบจานวนไม่ต่อเนื่ องสาหรับศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 (3-3-6)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3 (3-0-6)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
4 (3-3-6)
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3 (3-0-6)
โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-6)
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด
3 (3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เบื้องต้น
3 (3-0-6)
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม
1 (1-0-2)
การออกแบบและวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี
3 (3-0-6)
ทฤษฎีการคานวณ
3 (3-0-6)
การออกแบบระบบฝังตัว
3 (3-0-6)
การออกแบบวงจรดิจิตอล
3 (3-0-6)
แนวปฏิบตั ิการรู ปแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
ทฤษฎีการแปลภาษา
3 (3-0-6)
ระบบปฏิบตั ิการ 1
3 (3-0-6)
คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 1
3 (3-0-6)
ระบบฐานข้อมูล 1
3 (3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจ
3 (3-0-6)
ธุ รกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
การจาลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ สาหรับธุ รกิจ
3 (3-0-6)
เทคนิคการพยากรณ์เพื่อสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ระบบปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1
3 (3-0-6)
การจาลองแบบรู ปทรงเรขาคณิ ตของวัตถุ
3 (3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
3 (3-0-6)
16

คพ.383
คพ.385
คพ.386
คพ.387
คพ.388
คพ.389
คพ.426
คพ.429
คพ 439
คพ.446
คพ.447
คพ.449
คพ.456
คพ.457
คพ.458
คพ.459
คพ.467
คพ.469
คพ.476
คพ.477
คพ.478
คพ.479

กระบวนการซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพ
การกาหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
การบริ หารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
เวปแอพพลิเคชันและโปรแกรมองค์กรขนาดใหญ่
การสร้างและวิวฒั นาการของซอฟต์แวร์
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
หัวข้อเลือกสรรด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
หัวข้อเลือกสรรด้านภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 2
ระบบปฏิบตั ิการ 2
หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ระบบฐานข้อมูล 2
การบริ หารระบบสารสนเทศ
หัวข้อเลือกสรรด้านระบบสารสนเทศ
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร
หัวข้อเลือกสรรด้านปัญญาประดิษฐ์
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 2
ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
หัวข้อเลือกสรรด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
และคอมพิวเตอร์
คพ.486 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
คพ.487 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
คพ.488 วิธีรูปนัย
คพ.489 หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คพ.491 หัวข้อพิเศษ 1
คพ.492 หัวข้อพิเศษ 2
คพ.496 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์คอมพิวเตอร์
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-6-0)
4 (0-12-0)
3 (3-0-6)
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17.6 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1
คพ.101 คณิ ตศาสตร์ แบบจานวน
ไม่ต่อเนื่องสาหรับ
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
คพ.102 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ค.211 แคลคูลสั 1
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ท.161 การใช้ภาษาไทย 1
รวม

3 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ค.212 แคลคูลสั 2
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
คพ.111 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
วท.123 เคมีพ้นื ฐาน
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
........... วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2

20 หน่วยกิต รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

20 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรี ยนที่ 1
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
คพ.213 โครงสร้างข้อมูล
คพ.223 โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คพ.284 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เบื้องต้น
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

รวม

19 หน่วยกิต รวม
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 2
มธ.110 สหวิทยาการมนุษย์ศาสตร์
สษ.296 ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ส.216 สถิติสาหรับนักสังคมศาสตร์ 1
ค.332 พีชคณิ ตเชิงเส้น
คพ.231 ภาษาโปรแกรมและ
กรอบความคิด
จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
คพ.351 ระบบฐานข้อมูล 1

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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กลุ่มวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
คพ.341 ระบบปฏิบตั ิการ 1
คพ.314 ทฤษฏีการคานวณ
คพ.381 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ
คพ.365 ระบบปัญญาประดิษฐ์
คพ.375 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1
……… เลือกเสรี
คพ 285 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
เชิงสังคม

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 2
คพ.311 การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี
คพ.342 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 1
คพ.374 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
และคอมพิวเตอร์
คพ…... วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
............ วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
สษ. 396 ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

19 หน่วยกิต รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1
คพ.491 หัวข้อพิเศษ 1
คพ….. วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
คพ.4… วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
……… เลือกเสรี

3 หน่วยกิต

รวม

14 หน่วยกิต รวม

6/16/2014

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 2
คพ.492 หัวข้อพิเศษ 2
คพ.4… วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ศาสตร์คอมพิวเตอร์

4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
คพ.341 ระบบปฏิบตั ิการ 1
คพ.314 ทฤษฏีการคานวณ
คพ.381 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ
คพ.382 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิ ง
คอมโพเนนต์
คพ.383 กระบวนการซอฟต์แวร์และ
การประกันคุณภาพ
คพ.385 การกาหนดและการจัดการ
ความต้องการทางซอฟต์แวร์
คพ 285 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
เชิงสังคม
รวม

3 หน่วยกิต คพ.311
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต คพ.342
คพ.374
3 หน่วยกิต
คพ…..
3 หน่วยกิต
...........
3 หน่วยกิต สษ.396

ภาคเรี ยนที่ 2
การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี
คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 1
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
และคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต รวม

21 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1
คพ.491 หัวข้อพิเศษ 1
คพ….. วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
……… เลือกเสรี

รวม
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ภาคเรี ยนที่ 2
2 หน่วยกิต คพ.492 หัวข้อพิเศษ 2
6 หน่วยกิต คพ…… วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
6 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต รวม

4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต
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18. คาอธิบายรายวิชา
คพ.101 คณิตศาสตร์ แบบจานวนไม่ ต่อเนื่องสาหรับศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
CS101 Discrete Mathematics for Computer Science
ตรรกะ เซต วิธีการพิสูจน์ ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ระบบตัวเลข กราฟ พีชคณิ ต
บูลีน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอธิ บายในรู ปของขั้นตอนวิธี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.102 พืน้ ฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 หน่ วยกิต
CS102 Computer Programming Fundamentals
ภาพรวมและแขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นฐานเนื้ อหาในแต่ละแขนงวิชา พื้นฐาน
การโปรแกรมเชิงโปรซิ เจอร์ แนวความคิดเบื้องต้นของการแก้ไขปั ญหา การออกแบบ และการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ
เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ และความหมายของภาษา ชนิดของข้อมูล
โครงสร้างการควบคุม กลไกการทางานของโปรแกรม การทดสอบ และตรวจหาข้อผิดพลาด เน้น
หลักการพัฒนาเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง ปฏิบตั ิการสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
3 หน่ วยกิต
CS103 Introduction to Computer Programming
( ไม่นบั หน่วยกิตสาหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผูศ้ ึกษา คพ. 102)
หลักพื้นฐานการโปรแกรมเชิ งโปรซิ เจอร์ แนวความคิดเบื้องต้นของการแก้ไขปั ญหา การ
ออกแบบ และการโปรแกรมเชิ งวัตถุ เนื้ อหาครอบคลุมไวยากรณ์ และความหมายของภาษา ชนิด
ของข้อมูล โครงสร้างการควบคุม กลไกการทางานของโปรแกรม การทดสอบ และตรวจหา
ข้อผิดพลาด
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.111 การโปรแกรมเชิ งวัตถุ
4 หน่ วยกิต
CS111 Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.101 และ คพ.102
โมเดลการออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมอิงเหตุการณ์ การโปรแกรม
อินเตอร์ เฟส หลักการเครื่ องเสมือนและการแปลภาษา การโปรแกรมแบบกระจายเบื้องต้น
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง ปฏิบตั ิการสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.112 การโปรแกรมเชิ งวัตถุเบื้องต้ น
3 หน่ วยกิต
CS112 Introduction to Object-Oriented Programming
( ไม่นบั หน่วยกิตสาหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผูศ้ ึกษา คพ. 111)
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.103
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมอิงเหตุการณ์ การโปรแกรม
อินเตอร์เฟส หลักการเครื่ องเสมือนและการแปลภาษา
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.213 โครงสร้ างข้ อมูล
3 หน่ วยกิต
CS213 Data Structures
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.111 หรื อ คพ.112
ศึกษาการวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธีเบื้องต้น หลักนามธรรมข้อมูล โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ ข้อมูลเชิงเส้น และข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น การจัดสรรหน่วยเก็บแบบพลวัต เทคนิคการค้นหา
และการเรี ยงลาดับข้อมูลในหน่วยความจา
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.223 โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
CS223 Computer Organization and Architecture
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ. 101 และ คพ.102 หรื อ เคยศึกษา คพ. 101 และ คพ.103
องค์ประกอบโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี การออกแบบชุ ดคาสั่ง
เทคนิคการหาตาแหน่งข้อมูล ระบบบัส โครงสร้างหน่วยความจา การจัดลาดับชั้นของ
หน่วยความจา หน่วยนาข้อมูลเข้าออก การเชื่อมต่อแบบลาดับ และแบบขนาน
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.231 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด
3 หน่ วยกิต
CS231 Programming Languages and Paradigms
วิชาบังคับก่ อน: เคยศึกษา คพ.111 หรื อ คพ.112
หลักการของภาษาโปรแกรม วากยะสัมพันธ์และความหมาย หลักการและการพัฒนา
ภาษาโปรแกรม ศึกษากรอบแนวคิดของภาษาโปรแกรมประเภทต่างๆ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.284 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ เบื้องต้ น
3 หน่ วยกิต
CS284 Introduction to Software Engineering
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.111 หรื อ คพ.112
คุณลักษณะซอฟต์แวร์
หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การวางแผนและจัดการโครงการ การประเมินเวลาและค่าใช้จ่าย วิเคราะห์และการระบุ
ข้อกาหนด เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนา
โปรแกรม การใช้แพทเทิน
การพัฒนาโปรแกรมเชิงคอมโพเนนท์ การตรวจสอบและการ
ตรวจทานซอฟต์แวร์ วิวฒั นาการของซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อมการผลิตซอฟต์แวร์ และเครื่ องมือ
ช่วยจัดการโครงการ กรณี ศึกษา
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.285 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสั งคม
1 หน่ วยกิต
CS285 Social and Professional Issues
บริ บททางสังคมของระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การยอมรับความเสี่ ยงและ
การชดใช้ต่อระบบคอมพิวเตอร์ การละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล อาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร์
(บรรยายสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง)
คพ.311 การออกแบบและวิเคราะห์ ข้นั ตอนวิธี
3 หน่ วยกิต
CS311 Design and Analysis of Algorithms
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213
เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี ได้แก่ วิธีการแบ่งแยกเอาชนะ
วิธีละโมบ วิธีกาหนดการพลวัต วิธีการแวะผ่านโนดทุกโนดของกราฟ วิธีการย้อนรอย และวิธี
บรานช์แอนบาวด์ ตัวอย่าง การใช้งานครอบคลุมวิธีการเรี ยงลาดับ และการค้นหาข้อมูล การแปลง
ฟูเรี ยร์ ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ ม ขั้นตอนวิธีต่างๆ สาหรับกราฟ ขั้นตอนการหาค่าที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.314 ทฤษฎีการคานวณ
3 หน่ วยกิต
CS314 Theory of Computation
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.101
มูลฐานทางนามธรรมของเครื่ องจักรและโปรแกรม ภาษาและทฤษฎีออโตมาตา แบบจากัด
และ ภาษาแบบเรกูลาร์ ออโตมาตาแบบกดลง ภาษาไม่พ่ ึงบริ บท เครื่ องจักรทัวริ ง และทฤษฎีการ
เรี ยกซ้ า ปั ญหาการหยุด และปั ญหาที่ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ ความซับซ้อนของการคานวณ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.326 การออกแบบระบบฝังตัว
3 หน่ วยกิต
CS326 Embedded Systems Design
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา หรื อศึกษาพร้อมกับ คพ.223
การออกแบบให้องค์ประกอบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทางานร่ วมกันในระบบฝังตัว เป็ น
การออกแบบระบบที่เป็ นการใช้งานแบบจาเพาะเจาะจง
การพิจารณาลักษณะการใช้งานต่างๆ
รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.327 การออกแบบวงจรดิจิตอล
3 หน่ วยกิต
CS327 Digital Logic Design
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ. 223
การแทนข้อมูล บล็อกสร้างพื้นฐาน ประตูสัญญาณเชิงตรรกะ ฟลิปฟลอป ตัวนับ รี จิสเตอร์
พีแอล การพิจารณาทางกายภาพ การหน่วงเวลาของประตูสัญญาณ แฟนอิน แฟนเอาต์ การ
ประยุกต์ใช้งาน
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.336 แนวปฏิบัติการรู ปแบบการโปรแกรมเชิ งวัตถุ
3 หน่ วยกิต
CS336 Practices and Patterns in Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.111 หรื อ คพ.112
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุข้ นั สู ง คลาสนามธรรม ส่ วนต่อประสาน การสื บทอด เทรดส์
การเขียนโปรแกรมแบบกระจายขั้นสู ง สตีมส์ การยืดให้เป็ นเส้น การตรวจสอบ การย้อนกระทา
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์เป็ นตัวกระตุน้
และเทคโนโลยีคอมโพเนนต์ การเขียน
โปรแกรมจัดการข้อผิดพลาด กรณี ศึกษา
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.337 ทฤษฎีการแปลภาษา
3 หน่ วยกิต
CS337 Theory of Language Translation
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213 และ คพ.231
การวิเคราะห์เล็กซิคอล ไวยกรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม การสร้างตาราง
สัญลักษณ์ การสร้างรหัส การคืนสภาพเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ตลอดจนการจัดการหน่วยความจาและ
การสนับสนุนขณะทางาน
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.341 ระบบปฏิบัติการ 1
3 หน่ วยกิต
CS341 Operating Systems I
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213 และ คพ.223
พื้นฐานการออกแบบและการสร้างระบบปฏิบตั ิการ องค์ประกอบของระบบปฏิบตั ิการ
การครอบครองเดี่ยว สมวาร โปรเซสและการจัดการ การจัดการหน่วยความจา ระบบไฟล์ การ
จัดการอุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย กรณี ศึกษา
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.342 คอมพิวเตอร์ เครื อข่ าย 1
3 หน่ วยกิต
CS342 Net-Centric Computing I
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.341
มาตรฐานเครื อข่าย ไคลเอนท์และการให้บริ การ โปรโตคอลอินเตอร์ เน็ต การจัดการ
เครื อข่าย การบีบอัดและคลายตัว ระบบกระจาย เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย ระบบไร้สายและระบบ
เคลื่อนที่ ความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.351 ระบบฐานข้ อมูล 1
3 หน่ วยกิต
CS351 Database Systems I
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213
แนวคิดพื้นฐานและสถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูล การจาลองข้อมูลเชิงแนวคิด การ
ออกแบบฐานข้อมูลและการทาให้เกิดผล ภาษาสอบถาม เมตาเดตา การจัดระเบียบแฟ้มและหน่วย
เก็บข้อมูลเชิงกายภาพ แนะนาการจัดการรายการเปลี่ยนแปลง
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.356 การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ในธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
CS356 Computer Applications in Business
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ. 102
การจัดการองค์กร การจัดการด้านการเงิน การผลิต บุคคลและตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.357 ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่ วยกิต
CS357 Electronic Business
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ. 356
การดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจ ต่างๆ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในธุ รกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การซื้ อขายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลธุ รกิจในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบโครงงานและการ
ประยุกต์ใช้บนเวป
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.358 การจาลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ สาหรับธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
CS358 Computer Simulation in Business
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.356
แนวคิดพื้นฐานของการสร้างตัวแบบจาลอง การออกแบบ การทดลอง การทดสอบตัว
แบบจาลอง การประเมินผลลัพธ์ ข้อจากัดของเทคนิคการจาลองแบบ การใช้การจาลองแบบเพื่อ
การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.359 เทคนิคการพยากรณ์ เพื่อสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
CS359 Forecasting Techniques for Information Technology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.356
หลักการและเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริ มาณและคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ในธุ รกิจ
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและพหุ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การใช้เทคนิค
ทาให้เรี ยบ บอกซ์-เจนกินส์
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.365 ระบบปัญญาประดิษฐ์
3 หน่ วยกิต
CS365 Artificial Intelligent Systems
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213
ปั ญหาทางปั ญญาประดิษฐ์ การค้นหาแบบไม่มีขอ้ มูล การค้นหาแบบมีขอ้ มูล ปั ญหาการทา
ตามเงื่อนไข การประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ประพจน์และตรรกศาสตร์ลาดับที่หนึ่ง ทฤษฎีเ กม ระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.374 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
CS374 Human – Computer Interaction
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.284 และ จ. 211
ประยุกต์ทฤษฎีความรู ้ทางจิตวิทยา
สาหรับศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในการปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับวัตถุในระบบหน้าต่าง หลักการและกฎเกณฑ์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
ออกแบบ พัฒนา และประเมินผลระบบโต้ตอบ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์เบื้องต้น
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.375 คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 1
3 หน่ วยกิต
CS375 Computer Graphics I
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213 และ ค.332
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ สาหรับคอมพิวเตอร์ กราฟิ กแบบโต้ตอบ วิธีการทัว่ ไปที่ใช้ในการ
ออกแบบและแสดงผลภาพ การแปลงใน 3 มิติ การคลิป การปรับตาแหน่งจุดตามความลึก ความ
ต้องการในส่ วนของโครงสร้างข้อมูลและส่ วนโปรแกรมสาหรับวิธีการดังกล่าว การลบพื้นผิวแฝง
และการให้สี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.376 การจาลองแบบรู ปทรงเรขาคณิตของวัตถุ
3 หน่ วยกิต
CS376 Geometric Modeling
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.375
การใช้รูปหลายเหลี่ยมกาหนดรู ปทรงทางเรขาคณิ ตของวัตถุ 3 มิติ การสร้างเส้นโค้งและ
พื้นผิวโดยใช้สมการพาราเมตริ กโพลีโนเมียล การสร้างรู ปทรงของวัตถุ 3 มิติชนิดต่างๆ การใช้
ฟังก์ชนั แบบอิมพลิสิทสร้างเส้นโค้งและพื้นผิว เทคนิคการตัดแบ่งเชิงพื้นที่ การสร้างรู ปทรง การใช้
กระบวนคาสั่ง การสร้างรู ปทรงที่อ่อนตัว การสร้างรู ปทรงที่มีความละเอียดของข้อมูลต่างกัน การ
สร้างรู ปทรงจากภาพ 2 มิติ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.381 การวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวัตถุ
3 หน่ วยกิต
CS381 Object-Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา หรื อศึกษาพร้อมกับ คพ.351
แนวคิดระเบียบวิธี ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ แบบจาลองระบบ การวิเคราะห์ระบบ การ
ออกแบบระบบ การออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ การออกแบบส่ วนประสานผูใ้ ช้ การออกแบบ
ฟังก์ชนั การทางาน การออกแบบฐานข้อมูล ระเบียบวิธีเชิ งโครงสร้าง ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ และการ
บริ หารจัดการโครงการเบื้องต้น
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.382 การพัฒนาซอฟต์ แวร์ เชิงคอมโพเนนต์
3 หน่ วยกิต
CS382 Component-Based Software Development
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.284
ศึกษาแนวคิดและความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิงคอมโพเนนต์ เทคนิคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เครื่ องมือและภาษาที่จะนามาใช้ และแนวทางตั้งแต่การทาแบบจาลอง การออกแบบ
การสร้าง การรวบรวม
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.383 กระบวนการซอฟต์ แวร์ และการประกันคุณภาพ
3 หน่ วยกิต
CS383 Software Process and Quality Assurance
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ. 284
ศึกษากระบวนการซอฟต์แวร์ ในแต่ละขั้นตอน รายละเอียด บทบาทของบุคคล พื้นฐาน
เทคนิคที่ใช้ ศึกษาเทคนิคการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนเพื่อประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ศึกษา
โมเดลกระบวนการซอฟต์แวร์ที่เป็ นสากลและเป็ นที่ยอมรับ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.385 การกาหนดและการจัดการความต้ องการทางซอฟต์ แวร์
3 หน่ วยกิต
CS385 Software Requirement Specification and Management
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.284
ศึกษากระบวนการในการหาความต้องการในหลายรู ปแบบซึ่ งได้แก่ การสื บค้น การ
วิเคราะห์ การหาข้อตกลง การระบุขอ้ กาหนด การทดสอบ และการบริ หารจัดการความต้องการ
ศึกษาเทคนิคระเบียบวิธีและเครื่ องมือที่จะนามาใช้
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.386 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์ แวร์
3 หน่ วยกิต
CS386 Software Configuration Management
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.383
ศึกษาเกี่ยวกับงานที่ตอ้ งทาเพื่อที่จะจัดเก็บบารุ งรักษาผลผลิต เพื่อผลผลิตที่สร้างขึ้นในช่วง
ชีวติ ของ ซอฟต์แวร์ มีความถูกต้องสมบูรณ์ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศึกษากระบวนการและการ
จัดการรวมถึงเครื่ องมือที่จะนามาใช้
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.387 เวปแอพพลิเคชันและโปรแกรมองค์ กรขนาดใหญ่
3 หน่ วยกิต
CS387 Web Application and Enterprise Programs
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ. 342
ระบบและโปรโตคอลการให้บริ การทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระบบบริ การเวป การสร้างและ
ติดตั้งโปรแกรมเวปแอพพลิเคชัน เทคนิคการสร้างเวปแอพพลิเคชันเพื่อนาไปใช้อีก อินเตอร์ เฟส
สาหรับติดต่อ ระบบให้บริ การฐานข้อมูล ระบบให้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบให้บริ การ
ชื่อและไดเรกทอรี ระบบให้บริ การข้อความ การโปรแกรมเครื อข่าย มิดเดิลแวร์ โครงสร้างระบบ
โปรแกรมสาหรับองค์กรขนาดใหญ่ ระบบให้บริ การแอพพลิเคชัน และโปรแกรมโมเดลสาหรับ
สร้างเวปแอพพลิเคชันองค์กรขนาดใหญ่
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.388 การสร้ างและวิวฒ
ั นาการซอฟต์ แวร์
3 หน่ วยกิต
CS388 Software Construction and Evolution
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.383
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การแปลงแบบดีไซน์ให้เป็ นภาษา
โปรแกรม ศึกษารู ปแบบของการเขียนโปรแกรม การสร้างเอกสารประกอบ ศึกษาเทคนิค
กระบวนการวิธีการเครื่ องมือสาหรับการบารุ งรักษาซอฟต์แวร์
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.389 สถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์
3 หน่ วยกิต
CS389 Software Architecture
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.382
ศึกษาสถาปั ตยกรรมระบบทั้งด้านโครงสร้างและพฤติกรรม รวมถึงศึกษาเทคนิควิธีการที่
จะนามาใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและการประยุกต์แพทเทินต่าง ๆ รวมถึงกรณี ศึกษาต่าง ๆ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.426 การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
3 หน่ วยกิต
CS426 Parallel Algorithm Designs
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.223 และ คพ.341
ศึกษาทฤษฎีและหลักการการคานวณแบบขนาน การประมวลผลแบบกระจาย และรู ปแบบ
การคานวณขั้นสู ง ศึกษาระบบ สถาปั ตยกรรม การโปรแกรม และขั้นตอนวิธีดา้ นความพร้อมเพรี ยง
รวมทั้งการประยุกต์ใช้
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.429 หัวข้ อเลือกสรรด้ านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
CS429 Selected Topics in Computer Architecture
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.223
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจาก ความก้าวหน้าด้านงานวิจยั และเทคโนโลยีของสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.439 หัวข้ อเลือกสรรด้ านภาษาโปรแกรม
CS439 Selected Topics in Programming Languages
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.231
หัวข้อเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีภาษาโปรแกรมที่น่าสนใจ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)

3 หน่ วยกิต

คพ.446 คอมพิวเตอร์ เครื อข่ าย 2
3 หน่ วยกิต
CS446 Net-Centric Computing II
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ คพ. 342 ไม่ต่ากว่า C
เทคโนโลยีของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารทางไกล การบริ หารเครื อข่าย ระบบ
กระจาย การแพร่ และการส่ งข้อความเชิงกลุ่ม มิดเดิลแวร์ ระบบความปลอดภัยเครื อข่าย มัลติมีเดีย
ไร้สายและเคลื่อนที่ คุณภาพการให้บริ การ การโปรแกรมเครื อข่าย
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.447 ระบบปฎิบัติการ 2
CS447 Operating Systems II
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ คพ. 341 ไม่ต่ากว่า C
การประมวลผลแบบพร้อมเพรี ยง การสื่ อสารระหว่างโปรเซส
กระจาย ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย กรณี ศึกษา
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)

3 หน่ วยกิต

ระบบปฎิบตั ิการแบบ

คพ.449 หัวข้ อเลือกสรรด้ านคอมพิวเตอร์ เครื อข่ าย
3 หน่ วยกิต
CS449 Selected Topics in Net-Centric Computing
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.342
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจาก ความก้าวหน้าด้านงานวิจยั และเทคโนโลยีของระบบเครื อข่าย
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.456 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 หน่ วยกิต
CS456 Management Information Systems
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.351
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร
เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และการ
บริ หารงานในองค์กร แนวทางการพัฒนาระบบ การบริ หารการใช้ทรัพยากรระบบ จริ ยธรรมและ
ผลกระทบของระบบสารสนเทศ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.457 ระบบฐานข้ อมูล 2
3 หน่ วยกิต
CS457 Database Systems II
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.351
หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลขั้นสู ง เนื้อหาครอบคลุม
วิธีเข้าถึง ประสิ ทธิภาพและการประมวลผลข้อคาถาม การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การ
ควบคุมภาวะพร้อมกัน การกูข้ อ้ มูล และความปลอดภัยของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
แนวคิด การออกแบบ และการจัดการรายการเปลี่ยนแปลง แนะนาระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.458 การบริหารระบบสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
CS458 Information Systems Management
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา คพ.356
โครงสร้างของสารสนเทศ ระบบพจนานุกรม ระบบสถิติ ยุทธวิธีในการค้นหาสารสนเทศ
ข้อกาหนด ข้อมูลเข้า และการจัดโครงสร้างของระบบ ระบบข้อมูลออก การประเมินผล การตอบ
คาถามแบบอัตโนมัติ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.459 หัวข้ อเลือกสรรด้ านระบบสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
CS459 Selected Topics in Information Systems
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.351 หรื อ คพ.456
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจาก ความก้าวหน้าด้านงานวิจยั และเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.467 การเรียนรู้ ของเครื่ องจักร
3 หน่ วยกิต
CS467 Machine Learning
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.365 หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
แนวคิดของการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร การเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน การเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู ้ อน
การเรี ยนรู ้แบบเสริ มแรง ต้นไม้ตดั สิ นใจ การเรี ยนรู ้แบบเบย์ การเรี ยนรู ้แบบเวอร์ ชนั สเปซ เครื อข่าย
ประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีพนั ธุ กรรม ตรรกศาสตร์ แบบคลุมเครื อ งานประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.469 หัวข้ อเลือกสรรด้ านระบบปัญญาประดิษฐ์
3 หน่ วยกิต
CS469 Selected Topics in Artificial Intelligent Systems
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.365
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจากความก้าวหน้าด้านงานวิจยั และเทคโนโลยีของระบบปั ญญาประดิษฐ์
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.476 คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 2
3 หน่ วยกิต
CS476 Computer Graphics II
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.375
การสร้างเส้นโค้งและพื้นผิว การกาหนดค่าสี การลบพื้นผิวแฝง ขั้นตอนการคานวณแสง
โดยใช้รังสี ของแสง และพลังงานที่ตกกระทบบนพื้นผิว การหาค่าฟอร์ มแฟกเตอร์ การประยุกต์
วิธีการของมอนติคาโล ในการคานวณค่าแสง การกาหนดค่าสี ของภาพโดยใช้ Z บัฟเฟอร์ และเฟรม
บัฟเฟอร์
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.477 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
CS477 Computer Animation
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.476
วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ในแบบต่างๆ ได้แก่ วิธีการใช้คียเ์ ฟรม การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้อง หุ่นยนต์ การใช้อุปกรณ์จบั การเคลื่อนไหว การใช้กระบวนคาสัง่
และการสร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่อ่อนตัว
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.478 หัวข้ อเลือกสรรด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
3 หน่ วยกิต
CS478 Selected Topics in Computer Graphics
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.477
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจากความก้าวหน้าด้านงานวิจยั และเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.479 หัวข้ อเลือกสรรด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
CS479 Selected Topics in Human-Computer Interaction
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.374 และ สอบได้ สษ.396 ไม่ต่ากว่า C
ศึกษาด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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คพ.486 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์ แวร์
3 หน่ วยกิต
CS486 Software Validation and Verification
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.284
ศึกษาองค์ความรู ้ของการทวนสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ศึกษาทาความเข้าใจ
เทคนิคต่างๆ เช่น การทบทวน การตรวจ การทดสอบ รวมถึงทารายงานการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.487 การจัดการโครงงานซอฟต์ แวร์
3 หน่ วยกิต
CS487 Software Project Management
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.383
ศึกษาความรู ้และทักษะเทคนิคในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ประมาณ
ราคาและระยะเวลาการวางแผน การจัดการความเสี่ ยง การจัดสรรทรัพยากร การติดตามควบคุม
โครงการ การประเมินโครงการ
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
คพ.488 วิธีรูปนัย
CS488 Formal Methods
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.385
ศึกษาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และตรรกศาสตร์จากภาษารู ปนัยเพื่อ
พัฒนา ซอฟต์แวร์ที่มีความถูกต้อง
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)

3 หน่ วยกิต

สร้างโมเดลในการ

คพ.489 หัวข้ อเลือกสรรด้ านวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3 หน่ วยกิต
CS489 Selected Topics in Software Engineering
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.284
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจากความก้าวหน้าด้านงานวิจยั และเทคโนโลยีของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)

6/16/2014

34

คพ.491 หัวข้ อพิเศษ 1
2 หน่ วยกิต
CS491 Special Topics 1
วิชาบังคับก่อน: ได้รับการอนุมตั ิจากภาควิชา
หัวข้อการศึกษาจะกาหนดหรื อได้รับอนุมตั ิจากภาควิชา ศึกษาหัวข้อทางวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ นักศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เขียนรายงาน และเสนอต่อคณะกรรมการ
(ปฏิบตั ิการสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง)
คพ.492 หัวข้ อพิเศษ 2
4 หน่ วยกิต
CS492 Special Topics 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ คพ.491 ไม่ต่ากว่า C
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่ได้ศึกษาในลักษณะวิชา คพ.491 ให้ลึกซึ้ งกว้างขวางยิง่ ขึ้น เขียน
รายงานและเสนอต่อคณะกรรมการ จัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
(ปฏิบตั ิการสัปดาห์ละ 12 ชัว่ โมง)
คพ.496 หัวข้ อเลือกสรรทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
CS496 Selected Topics in Computer Science
วิชาบังคับก่อน: ได้รับการอนุมตั ิจากภาควิชา
ศึกษาหัวข้อเลือกสรรจาก ความก้าวหน้าด้านงานวิจยั และเทคโนโลยีของศาสตร์คอมพิวเตอร์
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
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เอกสารหมายเลข 1
แบบฟอร์ มรายละเอียดเสนอขอปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
การปรับปรุ งแก้ไข หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2541
2. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่
…………เมื่อวันที่ …………………………….…
3. หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2547 ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2547 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
- เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โลก
- เพื่อให้หลักสู ตรมีรายวิชาเชิงบูรณาการมากขึ้น
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 แก้ไขจุดม่งหมายของหลักสู ตรเป็ นข้อความดังต่อไปนี้
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทางด้านศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้
ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อดาเนิ นการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แก่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย
- เพื่อดาเนิ นการสอนวิชาเอก/วิชาโท และวิชาเลือกเสรี ที่เกี่ยวกับศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
5.2 ปรับปรุ งโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรดังนี้
1) ลดจานวนหน่วยกิตรวมจาก 145 หน่วยกิต เหลือ 141 หน่วยกิต
2) ลดจานวนหน่วยกิต วิชาบังคับในสาขาจาก 52 หน่วยกิต เป็ น 51 หน่วยกิต
5.3 เปลี่ยนแปลงรายวิชา และข้อกาหนดของหลักสู ตรดังนี้
1) เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดหลักสู ตร วิชาพื้นฐานส่ วนที่ 2 จากเดิมกาหนดให้ศึกษา 9 หน่วยกิต
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โดยศึกษาวิชา สษ.296 ศ.210 และ พบ.291 เป็ นบังคับ 6 หน่วยกิต ได้แก่วชิ า สษ.296
และ จ.228 และเลือกอีก 3 หน่วยกิต จากวิชา ศ.210 พบ.291 และทอ.201
2) เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์โดยยกเลิกวิชา วท.131 วท.181
และให้ศึกษาวิชา วท.135 และ วท.185 แทน และย้ายวิชา ค.212 ค.213 และ ส.216 ไปอยู่
ในวิชาบังคับนอกสาขา
3) เปลี่ยนข้อกาหนดหลักสู ตรวิชาบังคับนอกสาขาโดยตัดวิชา ค.313 และย้ายวิชา จ.228 และ
ทอ.201 ไปไว้ในวิชาพื้นฐานทัว่ ไปส่ วนที่ 2
4) ตัดวิชาบังคับเลือกในสาขา 6 หน่วยกิต และตัดวิชาเลือกในสาขา 9 หน่วย
โดยเปลี่ยนเป็ น วิชาเลือกในกลุ่มวิชา 24 หน่วยกิต โคยกาหนดให้เลือกศึกษา 1 กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5) วิชาเลือกเสรี เปลี่ยนจาก ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต เป็ น ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
6) การศึกษาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาโทจานวนหน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิชาที่นกั ศึกษาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่า C
7) ยกเลิกข้อกาหนดหลักสู ตรอนุปริ ญญาสาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์
5.4 เปิ ดวิชาเพิ่ม 36 วิชา ประกอบด้วย
1) วิชาบังคับ 8 วิชา ได้แก่
คพ.102 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คพ.223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คพ.314 ทฤษฎีการคานวณ

คพ.111 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
คพ 285 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม

คพ.374 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
คอมพิวเตอร์
และคพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาเป็ นวิชาโท
2) วิชาเลือก 28 วิชาได้แก่
คพ.326 การออกแบบระบบฝังตัว
คพ.327 การออกแบบวงจรดิจิตอล
คพ.357 ธุ รกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
คพ.358 การจาลองแบบโดยคอมพิวเตอร์
สาหรับธุ รกิจ
คพ.359 เทคนิคการพยากรณ์เพื่อสารสนเทศ
คพ.376 การจาลองแบบรู ปทรงเรขาคณิ ต
ของวัตถุ
คพ.382 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอม
คพ.383 กระบวนการซอฟต์แวร์และการ
โพเนนต์
ประกันคุณภาพ
คพ.385 การกาหนดและการจัดการความ
คพ.386 การบริ หารการจัดเก็บผลผลิตจาก
ต้องการทางซอฟต์แวร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์
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คพ.387 เวปแอพพลิเคชันและโปรแกรม
องค์กรขนาดใหญ่
คพ.389 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
คพ.429 หัวข้อเลือกสรรด้านสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คพ.449 หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์
เครื อข่าย
คพ.459 หัวข้อเลือกสรรด้านระบบ
สารสนเทศ
คพ.476 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2
คพ.478 หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก
คพ.486 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
คพ.488 วิธีรูปนัย

คพ.388 การสร้างและวิวฒั นาการของ
ซอฟต์แวร์
คพ.426 การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
คพ 439 หัวข้อเลือกสรรด้านภาษาโปรแกรม
คพ.458 การบริ หารระบบสารสนเทศ
คพ.467 การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร
คพ.477 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
คพ.479 หัวข้อเลือกสรรด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
คพ.487 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์
คพ.489 หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรม

5.5 แก้ไขปรับปรุ งเฉพาะชื่อวิชา 2 วิชา คือ
คพ.491 ปัญหาพิเศษ 1

เปลี่ยนเป็ น

คพ.491 หัวข้อพิเศษ 1

คพ.492 ปัญหาพิเศษ 2

เปลี่ยนเป็ น

คพ.492 หัวข้อพิเศษ 2

5.6 แก้ไขปรับปรุ งเฉพาะคาอธิ บายรายวิชา 1 วิชา คือ
คพ.496 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์คอมพิวเตอร์
5.7 แก้ไขรหัสวิชา และคาอธิ บายรายวิชา 3 วิชา คือ
คพ.428 การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี
คพ.471 ระบบฐานข้อมูล 1
คพ.476 ระบบฐานข้อมูล 2
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เปลี่ยนเป็ น
เปลี่ยนเป็ น
เปลี่ยนเป็ น

คพ.311 การออกแบบและ
วิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี
คพ.351 ระบบฐานข้อมูล 1
คพ.457 ระบบฐานข้อมูล 2
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5.8 แก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา 3 วิชา คือ
คพ.201 คณิ ตศาสตร์ แบบจานวนไม่ต่อเนื่ อง เปลี่ยนเป็ น คพ.101 คณิ ตศาสตร์ แบบจานวนไม่ต่อเนื่ อง
สาหรับศาสตร์คอมพิวเตอร์
คพ.426 รู ปคณิ ตคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนเป็ น คพ.375 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1
คพ.467 หัวข้อพิเศษทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เปลี่ยนเป็ น คพ.469 หัวข้อเลือกสรรด้านปัญญาประดิษฐ์
5.9 แก้ไข ชื่อวิชา วิชาบังคับก่อนและคาอธิ บายรายวิชา 1 วิชา คือ
คพ.446 การสื่ อสารข้อมูล 2

เปลี่ยนเป็ น คพ.446 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 2

5.10 แก้ไขรหัสวิชา วิชาบังคับก่อนและคาอธิ บายรายวิชา 2 วิชา คือ
คพ.372 โครงสร้างข้อมูล
คพ.473 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร

เปลี่ยนเป็ น คพ.213 โครงสร้างข้อมูล
เปลี่ยนเป็ น คพ.456 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร

5.11 แก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา วิชาบังคับก่อนและคาอธิ บายรายวิชา 10 วิชา คือ
คพ.212 ภาษาโปรแกรม
คพ.456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คพ.316 การประมวลผลเชิงวัตถุ

เปลี่ยนเป็ น คพ.231 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด
เปลี่ยนเป็ น คพ.284 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เบื้องต้น
เปลี่ยนเป็ น คพ.336 แนวปฏิบตั ิการรู ปแบบการโปรแกรม
เชิงวัตถุ
คพ.427 การสร้างเครื่ องแปลรหัส
เปลี่ยนเป็ น คพ.337 ทฤษฎีการแปลภาษา
คพ.431 ระบบการดาเนินงาน 1
เปลี่ยนเป็ น คพ.341 ระบบปฏิบตั ิการ 1
คพ.341 การสื่ อสารข้อมูล 1
เปลี่ยนเป็ น คพ.342 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 1
คพ.373 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจ 1 เปลี่ยนเป็ น คพ.356 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจ
คพ.466 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ เปลี่ยนเป็ น คพ.365 ระบบปัญญาประดิษฐ์
คพ.481 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เปลี่ยนเป็ น คพ.381 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
คพ.436 ระบบการดาเนินงาน 2
เปลี่ยนเป็ น คพ.447 ระบบปฏิบตั ิการ 2
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5.12 รายวิชาที่ตดั ออก 10 วิชา คือ
คพ.202 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
คพ.211 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
คพ.221 ระบบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี
คพ.251 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
คพ.321 ซอฟต์แวร์สาหรับระบบ

คพ.322 เทคโนโลยีของไมโครคอมพิวเตอร์
คพ.371 การประมวลแฟ้มข้อมูล
คพ.374 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในธุ รกิจ 2
คพ.497 สัมมนาในด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์
คพ.498 สัมมนาในด้านซอฟต์แวร์ระบบ

6. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักสู ตรเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย ปรากฏ ดังนี้
หมวดวิชา
พื้นฐานทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
วิชาโท หรื อวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
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เกณฑ์ทบวงฯ
30
84
(15)
6
120

โครงสร้างเดิม
30
106
(9)
9
145

โครงสร้างใหม่
30
105
(24)
6
141
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เอกสารหมายเลข 2
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2547
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา ศาสตร์คอมพิวเตอร์
…………………………………………….
หลักสู ตร 2540
หลักสู ตร 2547
1. จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมาย
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู ้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเพื่อสนองความ
ทางด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อนาไป
ต้องการกาลังบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ของสังคม
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมี
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2) เพื่อให้นกั ศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา
ธรรมศาสตร์ มีโอกาสเลือกเรี ยนวิชาต่างๆ ทาง
ประเทศ
คอมพิวเตอร์ มากยิง่ ขึ้นทั้งในระดับวิชาโทและ
2) เพื่อดาเนินการสอนวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิชาเลือกเสรี อนั จะเป็ นประโยชน์ต่องานอาชีพ
ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แก่นกั ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อดาเนินการสอนวิชาเอก/โท และวิชา
เลือกเสรี ที่เกี่ยวกับศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ให้แก่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร
2. โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ ย
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่
กว่า 145 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ
โครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสู ตร
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนด
ดังนี้
ของหลักสู ตร ดังนี้
1) วิชาพื้นฐานทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า 106 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า 105 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
21 หน่วยกิต
คณิ ตศาสตร์
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับในสาขา
52 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับในสาขา
51 หน่วยกิต
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
18 หน่วยกิต
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา 18 หน่วยกิต
2.4 วิชาบังคับเลือก
6 หน่วยกิต
2.4 วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
2.5 วิชาเลือกในสาขา
9 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสู ตร 2540
3. ข้ อกาหนดของหลักสู ตร
3.1 วิชาพื้นฐานทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรพื้นฐาน
ทัว่ ไป ซึ่ งประกอบด้วย

ส่ วนที่ 1 ได้แก่ หมวดมนุษยศาสตร์ หมวด
สังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ และหมวดภาษา ตามหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยกาหนด แต่สาหรับวิชาทาง
คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาวิชา ค.211 รวม 21 หน่วยกิต

ส่ วนที่ 2 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก ตามที่ภาควิชากาหนด จานวน
9 หน่วยกิต (3วิชา) โดยจะต้องศึกษาวิชา สษ.296
ศ.210 และ พบ.291

3.2 วิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรเฉพาะ
ซึ่ งประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ วิชาบังคับในสาขา วิชาบังคับ
นอกสาขา วิชาบังคับเลือก วิชาเลือกในสาขา
รวม 106 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หลักสู ตร 2547
3. ข้ อกาหนดของหลักสู ตร
3.1 วิชาพื้นฐานทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสู ตรพื้นฐาน
ทัว่ ไป รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร
พื้นฐานทัว่ ไป ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวด
มนุษยศาสตร์ มธ.110 สังคมศาสตร์ มธ.120
หมวด วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มธ.130
และหมวดภาษา ท.161 สษ.170 สษ.171
สษ.172 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (สาหรับ
วิชาคณิ ตศาสตร์หรื อคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
จะต้องศึกษา วิชา ค.211) รวมจานวน
21 หน่วยกิต
ส่ วนที่ 2 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาพื้นฐาน
ส่ วนที่ 2 จานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต ตามเงื่อนไข
และรายวิชาต่างๆ ที่ภาควิชากาหนดไว้ ดังนี้
บังคับ 6 หน่วยกิต ได้แก่ วิชา สษ.296
และจ.228 และเลือก 3 หน่วยกิต จากวิชา
ศ. 210 พบ. 291 และ ทอ. 201
3.2 วิชาเฉพาะ
105 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชา
เฉพาะ ซึ่ งประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ วิชาบังคับใน
สาขาวิชาบังคับนอกสาขา วิชาเลือก รวม
105 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หลักสู ตร 2540
3.2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ จานวน 21 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน 21
หน่วยกิต มีรายวิชาต่อไปนี้ วท.113
วท.163 วท.123 วท.173 วท.131 วท.181
ค.212 ค.213 ส.216
3.2.2 วิชาบังคับในสาขา จานวน 52 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับใน
สาขา จานวน 52 หน่วยกิต มีรายวิชา
ต่อไปนี้
คพ.201 คพ.202 คพ.211 คพ.212 คพ.221
คพ.251 คพ.321 คพ.322 คพ.341 คพ.371
คพ.372 คพ.431 คพ.471 คพ.473 คพ.481
คพ.491 คพ.492
3.2.3 วิชาบังคับนอกสาขา จานวน 18 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับนอก
สาขา จานวน 18 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา
ต่อไปนี้ ค.313 ค.332 ส.217 ส.326
จ.228 ทอ.201
3.2.4 วิชาบังคับเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกใน
สาขา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ คพ.436 คพ.446 คพ.456
คพ.466 คพ.476
3.2.5 วิชาเลือกในสาขา จานวน 9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาอีก 9 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
คพ.316 คพ.426 คพ.427 คพ.428
คพ.436 คพ.446 คพ.456 คพ.466
คพ.467 คพ.476 คพ.496 คพ.497
คพ.498
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หลักสู ตร 2547
3.2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ จานวน 12 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน 12
หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาต่อไปนี้ วท.113
วท.123 วท.135 วท.163 วท.173 วท.185
3.2.2 วิชาบังคับในสาขา จานวน 51 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับใน
สาขา จานวน 51 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา
ต่อไปนี้
คพ.101 คพ.102 คพ.111 คพ.213 คพ.223
คพ.231 คพ.284 คพ.285 คพ.311 คพ.314
คพ.341 คพ.342 คพ.351 คพ.374 คพ.381
คพ.491 คพ.492
3.2.3 วิชาบังคับนอกสาขา จานวน 18 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา 5 วิชา
จานวน 15 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา
สษ.396 จ. 211 ค.212 ค.332 และ ส.216
และเลือกอีก 1 วิชาจานวน 3 หน่วยกิต
จากรายวิชา ต่อไปนี้ ส.217 ส.326 ค.213
3.2.4 วิชาเลือก จานวน 24 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา
วิชาในหมวดวิชาจากกลุ่มวิชาใดวิชา
หนึ่ง จานวน 24 หน่วยกิต โดยแบ่งกลุ่ม
วิชาออกเป็ น 2 กลุ่มวิชา คือ
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หลักสู ตร 2540

3.3 วิชาเลือกเสรี
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ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต

หลักสู ตร 2547
(1) กลุ่มวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
(Computer Science)
บังคับเรี ยนวิชา 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
คพ. 365 คพ. 375
เลือกอีก 18 หน่วยกิตโดยมีรหัส 4xxx
อย่างน้อย 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
คพ.326 คพ.327 คพ.337 คพ.356 คพ.357
คพ.358 คพ.359 คพ.376 คพ.426 คพ.429
คพ.439 คพ.446 คพ.447 คพ.449 คพ.456
คพ.457 คพ.458 คพ.459 คพ.467 คพ.469
คพ.476 คพ.477 คพ.478 คพ.479 คพ.496
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
บังคับเรี ยนวิชา 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
คพ. 382 คพ. 383 และ คพ.385
เลือกอีก 15 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
คพ.336 คพ.386 คพ.387 คพ.388 คพ.389
คพ.479 คพ.486 คพ.487 คพ.488
และ คพ. 489
3.3 วิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสู ตร 2540
การศึกษาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาโท
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะศึกษาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้
คพ.202 คพ.211 คพ.212 คพ.371 คพ.372 และ
ต้องสอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ในวิชา คพ.202
คพ.211 คพ.212
2. นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้รายวิชาต่างๆ
ในสาขาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อีกไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
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หลักสู ตร 2547
การศึกษาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาโท
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะศึกษาวิชาศาสตร์
คอมพิวเตอร์เป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขา
ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้
คพ.103 คพ.112 คพ.213 คพ.231 และ คพ.351
และต้องสอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ใน
วิชา คพ.103 คพ.112 คพ.213 และ คพ.231
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ใน
สาขาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อีกไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
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หลักสู ตร 2540
ข้ อกาหนดของหลักสู ตรอนุปริญญาสาขาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
นักศึกษาผูใ้ ดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตรใน
สาขาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า
106 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับ
อนุปริ ญญา
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 2.00
ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
5 ภาคการศึกษาปกติ
ได้ศึกษาวิชาพื้นฐานทัว่ ไป 30 หน่วยกิต
ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 70 หน่วยกิต
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
21 หน่วยกิต
ได้ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 40 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้ คพ.201 คพ.202 คพ.211 คพ.212
คพ.221 คพ.251 คพ.321 คพ.341 คพ.371
คพ.372 คพ.431 คพ.471 คพ.481 และจะต้อง
ได้ไม่ต่ากว่า C ในรายวิชาต่อไปนี้ คพ.201
คพ.202 คพ.212 คพ.221 คพ.251
ได้ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา 9 หน่วยกิต คือ
ส.216 จ.228 ทอ.201
5. ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสู ตร 2547
ข้ อกาหนดของหลักสู ตรอนุปริญญาสาขาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
- ไม่มีหลักสู ตรอนุปริ ญญา
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เอกสารหมายเลข 3
ตารางเปรียบเทียบวิชาในหลักสู ตรปริ ญญาตรีฉบับ 2540 และ 2547
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา ศาสตร์คอมพิวเตอร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2540
รายวิชาทีไ่ ม่ เปลี่ยนแปลง
รายวิชาทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
คพ.201 คณิ ตศาสตร์ แบบจานวน
ไม่ต่อเนื่อง
คพ.372 โครงสร้างข้อมูล

หลักสู ตร พ.ศ. 2547
ไม่มี
คพ.101 คณิ ตศาสตร์ แบบจานวน
ไม่ต่อเนื่องสาหรับศาสตร์ คอมพิวเตอร์
คพ.213 โครงสร้างข้อมูล

คพ.212 ภาษาโปรแกรม

คพ.231 ภาษาโปรแกรมและกรอบ
ความคิด

คพ.456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

คพ.284 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เบื้องต้น

คพ. 428 การออกแบบและวิเคราะห์ คพ.311 การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธี
คพ.316 การประมวลผลเชิงวัตถุ
คพ.336 แนวปฏิบตั ิการรู ปแบบการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ
คพ.427 การสร้างเครื่ องแปลรหัส

คพ.337 ทฤษฎีการแปลภาษา

คพ.431 ระบบการดาเนินงาน 1

คพ.341 ระบบปฏิบตั ิการ 1

คพ.341 การสื่ อสารข้อมูล 1

คพ.342 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 1

6/16/2014

สรุ ปการเปลีย่ นแปลง
ไม่มี
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา
และคาอธิบายรายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส
และคาอธิบายรายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิบาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
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คพ.471 ระบบฐานข้อมูล 1

คพ.351 ระบบฐานข้อมูล 1

ปรับเปลี่ยนรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา

คพ.373 การประยุกต์คอมพิวเตอร์
ในธุ รกิจ 1

คพ.356 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ธุ รกิจ

คพ.466 ปัญญาประดิษฐ์และระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

คพ.365 ระบบปัญญาประดิษฐ์

คพ.426 รู ปคณิ ตคอมพิวเตอร์

คพ.375 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

คพ.481 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ

คพ.381 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุ

คพ.446 การสื่ อสารข้อมูล 2

คพ.446 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย 2

คพ.436 ระบบการดาเนินงาน 2

คพ.447 ระบบปฏิบตั ิการ 2

คพ.473 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หาร

คพ.456 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หาร

คพ.476 ระบบฐานข้อมูล 2

คพ.457 ระบบฐานข้อมูล 2

คพ.467 หัวข้อพิเศษทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์
คพ.491 ปัญหาพิเศษ 1
คพ.492 ปัญหาพิเศษ 2
คพ.496 หัวข้อเลือกสรรทาง
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
คพ.202 พื้นฐานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1

คพ.469 หัวข้อเลือกสรรด้านระบบ
ปัญญาประดิษฐ์
คพ.491 หัวข้อพิเศษ 1
คพ.492 หัวข้อพิเศษ 2
คพ.496 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์
คอมพิวเตอร์

ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิบาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา วิชา
บังคับก่อน และคาอธิ บาย
รายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
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คพ.211 พื้นฐานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2
คพ.221 ระบบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี
คพ.251 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
คพ.321 ซอฟต์แวร์สาหรับระบบ

ตัดวิชาออก

คพ.322 เทคโนโลยีของไมโคร
คอมพิวเตอร์
คพ.371 การประมวลแฟ้มข้อมูล
คพ. 374 การประยุกต์คอมพิวเตอร์
ในธุ รกิจ 2
คพ.497 สัมมนาในด้านซอฟต์แวร์
ประยุกต์
คพ.498 สัมมนาในด้านซอฟต์แวร์
ระบบ

ตัดวิชาออก

ตัดวิชาออก
ตัดวิชาออก
ตัดวิชาออก

ตัดวิชาออก
ตัดวิชาออก
ตัดวิชาออก
ตัดวิชาออก
คพ.102 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
คพ.111 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
คพ.223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คพ.285 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
เชิงสังคม
คพ.314 ทฤษฎีการคานวณ
คพ.326 การออกแบบระบบฝังตัว
คพ.327 การออกแบบวงจรดิจิตอล
คพ.357 ธุ รกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
คพ.358 การจาลองแบบโดย
คอมพิวเตอร์ สาหรับธุ รกิจ
คพ.359 เทคนิคการพยากรณ์เพื่อ
สารสนเทศ
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คพ.374 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
คอมพิวเตอร์
คพ.376 การจาลองแบบรู ปทรง
เรขาคณิ ตของวัตถุ
คพ.382 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
คอมโพเนนต์
คพ.383 กระบวนการซอฟต์แวร์และ
การประกันคุณภาพ
คพ.385 การกาหนดและการจัดการ
ความต้องการทางซอฟต์แวร์
คพ.386 การบริ หารการจัดเก็บผลผลิต
จากการพัฒนาซอฟต์แวร์
คพ.387 เวปแอพพลิเคชันและ
โปรแกรมองค์กรขนาดใหญ่
คพ.388 การสร้างและวิวฒั นาการของ
ซอฟต์แวร์
คพ.389 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
คพ.426 การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบ
ขนาน
คพ.429 หัวข้อเลือกสรรด้าน
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คพ.439 หัวข้อเลือกสรรด้านภาษา
โปรแกรม
คพ.449 หัวข้อเลือกสรรด้าน
คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
คพ.458 การบริ หารระบบสารสนเทศ
คพ.459 หัวข้อเลือกสรรด้านระบบ
สารสนเทศ
คพ.467 การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร
คพ.476 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2
คพ.477 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
คพ.478 หัวข้อเลือกสรรด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
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คพ.479 หัวข้อเลือกสรรด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
คพ.486 การทวนสอบและทดสอบ
ซอฟต์แวร์
คพ.487 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
คพ.488 วิธีรูปนัย
คพ.489 หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
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