วิชาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
MINOR IN COMPUTER SCIENCE

คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(MINOR COMPUTER SCIENCE)
จำนวนหน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อให้ นิ สิต ที่ศึกษำวิช ำเอกต่ำงๆ มีควำมรู้ทำงวิทยำกำรคอมพิ วเตอร์ และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับศำสตร์ในสำขำวิชำเอกของตน
ข้อกำหนดของกำรศึกษำ
1. กลุ่มวิชำโทที่กำหนดนี้ จะเปิดให้บริกำรแก่นิสิตที่ไม่ได้ศึกษำวิ ชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์เป็น
วิชำเอกโดยรับจำนวนจำกัด (จะมีประกำศแจ้งจำนวนที่จะรับในแต่ละภำคกำรศึกษำ)
2. นิสิตที่ประสงค์จะศึกษำวิ ชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์เป็นวิชำโท ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
ระดับ 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
3. นิสิ ตจะต้องเรียนรำยวิช ำบังคับ และรำยวิช ำเลื อกตำมที่กำหนด ซึ่งหำกรำยวิช ำนั้น อยู่ใน
หลักสูตรวิชำเอกของนิสิต จะไม่นับหน่วยกิตให้ในหลักสูตรวิชำโท วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
ภำควิ ช ำฯ จะท ำประกำศรำยวิ ช ำนอกคณะที่ เที ย บเท่ ำกั บ รำยวิ ช ำเลื อ ก ในหลั ก สู ต รวิ ช ำโท
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ประกอบในแต่ละภำคกำรศึกษำ ซึ่งหำกนิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้น หรือรำยวิชำ
ที่เทียบเท่ำแล้ว จะไม่นับหน่วยกิตของรำยวิชำนั้นรวมในหลักสูตรวิชำโท วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

วิชำบังคับ
2301260
2301263

วิชำเลือก
2301250
2301251
2301261
2301274
2301279
2301350
2301361
2301362
2301365
2301367
2301368
2301369
2301370

8 หน่วยกิต
4(3-2-7)

เทคนิคกำรทำโปรแกรม
Programming Techniques
โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธีหลักมูล
Data Structures and Fundamental Algorithms

4(3-2-7)

ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต
3(3-0-6)

จรรยำบรรณคอมพิวเตอร์
Computer Ethics
กระบวนกำรวิศวกรรมควำมต้องกำร
Requirements Engineering Process
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบข้อสนเทศ
Introduction to Information Systems
ระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Network
กำรออกแบบส่วนประสำนกับผู้ใช้
User Interface Design
กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
กำรออกแบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
Computer Network Design
กำรออกแบบและวิเครำะห์ขั้นตอนวิธี
Algorithm Designs and Analysis
วิธีกำรและกำรพัฒนำทำงวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Methodology and Development
กำรประมวลภำพ
Image Processing
กำรสื่อสำรข้อมูล 1
Data Communication I
กำรเขียนโปรแกรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
Computer Network Programming

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)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2301371
2301375
2301377
2301379
2301451
2301455
2301468
2301475
2301476
2301478
2301479

ระบบดำเนินกำร
Operating Systems
ระบบฐำนข้อมูล
Database Systems
คอมพิวเตอร์กรำฟิกส์
Computer Graphics
ทฤษฏีคอมพิวเทชัน
Theory of Computation
กำรทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
ขั้นตอนวิธีกำรวิเครำะห์ลำดับข้อมูลในชีวสำรสนเทศศำสตร์
Sequence Analysis Algorithms in Bioinformatics
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision
กำรทำโปรแกรมเชิงตรรกะและกำรทำโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
Logic and Functional Programming
ปัญญำประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชำญ
Artificial intelligence and Expert Systems
กำรจัดกำรโครงกำรซอฟต์แวร์
Software Project Management
กำรวิเครำะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design

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)

คำอธิบำยรำยวิชำ
วิชำบังคับ
2301260

เทคนิคการทาโปรแกรม
4 (3-2-7)
PROG TECH
PROGRAMMING TECHNIQUES
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301170 และ 2301172
เทคนิคกำรทำโปรแกรมแบบโครงสร้ำง และโปรแกรมเชิงวัตถุ กำรประมวลผลแฟ้มข้อมูล
และกำรประยุกต์
Structured and object-oriented programming techniques; file processing
and its applications.

2301263

วิชำเลือก
2301250

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีหลักมูล
4 (3-2-7)
D STRUC FUND ALGOR
DATA STRUCTURES AND FUNDAMENTAL ALGORITHMS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301260
ชนิดข้อมูลนำมธรรม โครงสร้ำงข้อมูล กำรเก็บข้อมูลแบบโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้
กำรเรียงลำดับและกำรค้นหำ กรำฟ
Abstract data types; data structures; linked lists; stacks; queues; trees;
sorting and searching; graph.

จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
COMPUTER ETHICS
COMPUTER ETHICS
เงื่อนไขรำยวิชำ : ทฤษฎีจ รรยำบรรณ ควำมหมำยของคำว่ำมื ออำชีพ ทำงคอมพิ ว เตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หลั ก เกณฑ์ ก ำรปฏิ บั ติ กำรเป็ น มื อ อำชีพ โดยนั ย ของกฎหมำย ประมวล
กฎหมำยหรือพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผลกระทบต่อสังคม
กรอบงำนในกำรประเมินสภำพคุณธรรม
Ethical theory; meaning of computer and information technology
professionals; codes of conduct, legal implications of being a professional;
information technology laws or Acts, social impacts; frameworks for
evaluation of a moral position.

2301251

กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ
3 (3-0-6)
REQ ENG PROC
REQUIREMENTS ENGINEERING PROCESS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301260
ควำมจ ำเป็ น ของควำมต้ อ งกำรซอฟต์ แ วร์ บทบำทของนั ก วิ เครำะห์ ค วำมต้ อ งกำร
กระบวนกำรวิศวกรรมควำมต้องกำร ซึ่งประกอบด้วยกำรสร้ำงเอกสำร กำรสกัด กำร
วิเครำะห์และต่อรอง กำรอธิบำย กำรสร้ำงตัวแบบ กำรตรวจสอบ กำรพัฒนำและจัดกำร
มำตรฐำนและตัวแบบที่เกี่ยวกับควำมต้องกำรซอฟต์แวร์
Essentials of software requirements; roles of requirements analysts;
requirements engineering process: documentation, elicitation, analysis and
negotiation, description, modeling, validation, development and
management; standards and models related to software requirements.

2301261

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบข้อสนเทศ
3 (3-0-6)
INTRO INFO SYSTEM
INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301170 และ 2301172
ทฤษฎีกำรจัดกำรองค์กรเบื้องต้น ระบบสำรสนเทศและองค์กร วงจรกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ กำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับองค์กร กำรออกแบบและพัฒ นำ
ระบบสำรสนเทศ กลยุทธ์กำรจัดกำรและควบคุมระบบสำรสนเทศ
Introduction to organization management theory; information systems and
organization; information system development life cycle; exploiting
information technology for organization; information system design and
development; information management and controlling strategic.

2301274

ระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
COMP SYS
COMPUTER SYSTEMS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301260
กำรแทนข้อมูล ตรรกะและวงจร วงจรเชิงผสม วงจรเชิงลำดับ กำรจัดระบบคอมพิวเตอร์
พื้นฐำน สถำปัตยกรรมของชุดคำสั่ง หน่วยประมวลผลกลำง ลำดับชั้นของหน่วยควำมจำ
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Data representation; logic and circuits; combinational circuits; sequential
circuits; basic computer organization; instruction set architecture; central
processing unit; memory hierarchy; computer architecture.

2301279

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
INTRO COMP NETWORK
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORK
เงื่อนไขรำยวิชำ : เทคโนโลยีพื้น ฐำนเพื่อกำรสื่ อสำร สื่ อและกำรประยุกต์ สถำปัตยกรรม ตัวแบบ และ
มำตรฐำน ทอพอโลยี แ ละโพรโทคอล รูป แบบของเครือ ข่ ำยและฟั งก์ ชั น กำรท ำงำน
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต อินทรำเน็ต และเอ็กซ์ทรำเน็ต กำรประยุกต์บน
อินเทอร์เน็ต แนวคิดพื้นฐำนเรื่องเครือข่ำยไร้สำย ประเด็นและวิธีกำรจัดกำรเครือ ข่ำยไร้
สำย ควำมปลอดภัยบนเครือข่ำย ควำมปลอดภัยบนเครือข่ำยไร้สำย กำรจัดกำรและ
ควบคุมกิจกรรมบนเครือข่ำย
Basic communications technology; media and applications; architecture,
models, and standards; topology and protocols; network form and
function; broadband technology; the internet, intranets, and extranets;
internet applications; basic concepts in wireless networks; issues and
management in wireless networks; network security; wireless network
security; managing and control of network activities.

2301350

การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้
3 (3-0-6)
USR INTERFACE DSGN
USER INTERFACE DESIGN
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301172
หลักกำรของกำรออกแบบหน้ำจอ กำรพัฒนำรำยกำรเลือกของระบบและกำรนำร่องของ
ระบบ ชนิดของหน้ำต่ำง ตัวควบคุมอุปกรณ์ ตัวควบคุมหน้ำจอ กำรเลือกใช้ข้อควำม สำร
กรำฟิกส์ และสีที่เหมำะสม กำรทดสอบและทดสอบซ้ำ
Principles of screen design; development of system menus and
navigations; kinds of windows; device-based controls; screen-based
controls; using proper texts, messages, graphics and colors; test and retest.

2301361

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
SYS ANAL/DSGN
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301260
หลั ก มู ล กำรวิ เครำะห์ ร ะบบ กำรวิ เครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรสำรสนเทศ กระบวนกำร
วิเครำะห์ กระบวนกำรออกแบบ กำรประกันคุณภำพและกำรจัดทำเอกสำร

System analysis fundamental; information requirement analysis; analysis
processes; design processes; quality assurance and documentation.
2301362

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
COMP NETWORK DSGN
COMPUTER NETWORK DESIGN
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำบังคับร่วม 2301369
ควำมรู้เบื้องต้นทำงกำรวิเครำะห์และออกแบบเครือข่ำย แนวคิดด้ำนกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรทำงเครือข่ำย กระบวนกำรของกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรทำงเครือข่ำย กำร
วิเครำะห์กำรไหล สถำปัตยกรรมเครือข่ำยเพื่อกำรออกแบบ สถำปัตยกรรมและกลยุทธ์
ของกำรกำหนดตำแหน่งและกำรจัดเส้นทำง กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย สถำปัตยกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครือข่ำย สถำปัตยกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยและ
ควำมเป็นส่วนตัว กำรออกแบบเครือข่ำย
Introduction to network analysis and design; network requirement analysis
concepts; network requirement analysis process; flow analysis; network
architecture for design; addressing and routing architecture and strategies;
network management; network performance architecture; security and
privacy architecture; network design.

2301365

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
4 (3-2-7)
ALGOR DSGN ANAL
ALGORITHM DESIGNS AND ANALYSIS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301263 และ (2301232 หรือ
2301233 หรือ 2110200)
นิยำมขั้นตอนวิธีและกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของขั้ นตอนวิธี สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ และ
กำรวิ เครำะห์ ขั้ น ตอนวิ ธี เทคนิ ค บรู ท ฟอร์ ซ เทคนิ ค กำรแบ่ ง และเอำชนะ เทคนิ ค
กำหนดกำรเชิงพลวัต เทคนิคละโมบ ปัญหำแทรกเทเบิลและอินแทรกเทเบิล
Algorithm definition and correctness proof; asymptotic notation and
algorithm analysis; brute-force technique; divide-and-conquer technique;
dynamic programming technique; greedy technique; tractable and
intractable problems.

2301367

วิธีการและการพัฒนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
S/W ENG METHOD DEV
SOFTWARE ENGINEERING METHODOLOGY AND DEVELOPMENT
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301263
บทนำสู่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนกำรซอฟต์แวร์และกำรปรับปรุงกระบวนกำร กำร
บริ ห ำรจั ด กำรโครงกำร ควำมต้ อ งกำรซอฟต์ แ วร์ ตั ว แบบระบบ กำรออกแบบ
สถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์อย่ำงรวดเร็ว กำรตรวจสอบและทวนสอบ
ซอฟต์แวร์ กำรทดสอบซอฟต์แวร์และกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
Introduction to software engineering; software process and process
improvement; project management; software requirements; system
models; software architectural design; rapid software development;
verification and validation; software testing and quality management.

2301368

การประมวลภาพ
3 (3-0-6)
IMAGE PROCESSING
IMAGE PROCESSING
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301263
หลักมูลของภำพดิจิทัล กำรปรับแต่งภำพในโดเมนเชิงพื้นที่ กำรปรับแต่งภำพในโดเมน
เชิงควำมถี่ กำรซ่อมแซมภำพ กำรประมวลภำพสี กำรประมวลภำพเชิงสัณฐำนวิทยำ
กำรตัดแยกส่วนประกอบในภำพ
Fundamental of digital image; image enhancement in spatial domain;
image enhancement in frequency domain; image restoration; color image
processing; morphological image processing; image segmentation.

2301369

การสื่อสารข้อมูล 1
3 (3-0-6)
DATA COMM I
DATA COMMUNICATION I
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301260
ข้อมูลและสัญญำณ สื่อเพื่อกำรสื่อสำรข้อมูล กลไกกำรเชื่อมต่อ อุปกรณ์กำรเชื่อมต่อ
เครือข่ำย กำรควบคุมควำมผิดพลำด วิธีกำรส่งข้อมูลบนเครือข่ำย ควำมปลอดภัยบน
เครือข่ำย
Data and signal; communication media; connection mechanisms; network
connector; error control; data transfer over network; network security

2301370

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
COMP NETWORK PROG
COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301369
กำรสื่อสำรระหว่ำงกระบวนกำรบนเครื่องเดียวกันและระหว่ำงหลำยเครื่อง กำรประสำน
เวลำระหว่ำงกระบวนกำร ซ็อกเก็ตของ ทีซีพี และ ยูดีพี สถำปัตยกรรมแบบลูกข่ำย-ตัว
บริกำร กำรโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต กำรเรียกใช้กระบวนงำนจำกระยะไกล
Process and interprocess communications; process synchronization;
TCP/UDP sockets; client/server architecture; internet programming; remote
procedure call.

2301371

ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
OPER SYS
OPERATING SYSTEMS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301263 และ 2301274
โครงสร้ำงระบบปฎิบัติกำร กำรทำงำนแบบเสมือน กระบวนกำร สำยโยงใย กำรจัดสรร
หน่ ว ยประมวลผลกลำง สภำพแข่ ง ขั น กำรติ ด ตำย กำรจั ด กำรหน่ ว ยควำมจ ำ
หน่วยควำมจำเสมือน ระบบแฟ้มข้อมูล อุปกรณ์เก็บข้อมูล ระบบหน่วยรับเข้ำ /ส่งออก
กำรป้องกันและควำมปลอดภัย
Operating system structures; virtualization; processes; threads; central
processing unit scheduling; race conditions; deadlocks; memory
management; virtual memory; file systems; storage devices; input/output
systems; protection and security.

2301375

ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
DBASE SYS
DATABASE SYSTEMS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301263
แนวคิดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล ตัวแบบข้อมูลที่สัมพันธ์กัน พีชคณิตและแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์
ภำษำสอบถำม หลักกำรออกแบบฐำนข้อมูล กำรจัดเก็บและกำรสร้ำงดัชนี กำรประเมิน
ข้อคำถำม
Database concepts; relational data models; relational algebra and
calculus; query languages; database design principles; storage and
indexing; query evaluation.

2301377

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (3-0-6)
COMP GRPHCS
COMPUTER GRAPHICS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน (2301234 หรือ 2301333 หรือ
2301335) และ 2301263
อุปกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์กรำฟิกส์ กำรแทนวัตถุด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งในสองมิติ สมบัติ
ของวัตถุในสองมิติ กำรแปลงวัตถุในสองมิติ กำรตัดภำพ และลบเส้นที่ซ่อนอยู่ กำรแสดง
ภำพสองมิติ กำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหวในสองมิติ
Computer graphics devices; object representation using lines and curves in
two dimensions; object attributes in two dimensions; object
transformation in two dimensions; clipping and hidden line removal; twodimensional viewing; animation in two dimensions.
2301379
ทฤษฏีคอมพิวเทชัน
3 (3-0-6)
THEO COMPUTATION
THEORY OF COMPUTATION
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301232 หรือ 2301233
ออโตมำตำจำกัด ภำษำปกติ เครื่องทัวริง ภำษำเวียนเกิดและภำษำแจงนับได้เวียนเกิด
ภำวะกำรตัดสินได้
Finite automata; regular languages; Turing machines; recursive and
recursively-enumerable languages; decidability.
2301451

การทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SOFTWARE TESTING
SOFTWARE TESTING
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301367 หรือ 2110423
หลักมูลของกำรทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคกำรทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับกำรทดสอบ กำร
รวมผลทดสอบ มุมมองด้ำนอื่น ๆ ของกำรทดสอบ
Fundamentals of software testing; software testing techniques; level of
testing; test integration; other testing perspectives.

2301455

ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ลาดับข้อมูลในชีวสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
SEQ ALAL ALGOR BIO
SEQUENCE ANALYSIS ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301263
ขั้น ตอนวิธี กำรปรับ แนวล ำดับ พันธุกรรมแบบคู่ กำรค้นหำล ำดับข้อมูลพั นธุกรรมจำก
ฐำนข้อมูล ลู กโซ่มำร์คอฟ และตัวแบบมำร์คอฟซ่อน ตัวแบบมำร์คอฟซ่อนคู่ ตัวแบบ
มำร์คอฟซ่อนโพรไฟล์ ขั้นตอนวิธีสำหรับ กำรปรับแนวลำดับข้อมูลพันธุกรรมแบบหลำย
สำย ขั้นตอนวิธีสำหรับกำรสร้ำงต้นไม้วิวัฒนำกำรชำติพันธุ์
Algorithms for pairwise genetics sequence alignment; genetics sequence database
searching; Markov chains and hidden Markov models; pair hidden Markov models;
profile hidden Markov models; algorithms for multiple genetics sequence alignment;
algorithms for constructing phylogenetics tree.

2301468

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
3 (3-0-6)
COMPUTER VISION
COMPUTER VISION
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301365
กำรแทนภำพ กำรวิเครำะห์ภำพขำวดำ กำรกรองและตกแต่ งภำพ แสงเงำและพื้นผิวใน
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ กำรค้นคืนภำพด้วยเนื้อหำภำพ กำรรู้จำแบบรูป โครงข่ำยประสำท
ประดิษฐ์
Image representation; binary image analysis; filtering and enhancing
images; shading and texture in computer vision; content-based image
retrieval; pattern recognition; artificial neural networks.

2301475

การทาโปรแกรมเชิงตรรกะและการทาโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
3 (3-0-6)
LOGIC FUNC PROG
LOGIC AND FUNCTIONAL PROGRAMMING
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301233 และ 2301263
ภำษำเชิงกระบวนคำสั่งและภำษำไร้กระบวนคำสั่ง ตรรกะอันดับหนึ่ง เทคนิคกำรพิสูจน์
แบบรวมและแบบแยก กำรย้อนรอย ฟังก์ชันกำรประมวลผลเชิงรำยกำร กฎกำรลดทอน
กำรเรียกซ้ำและอุปนัย โครงสร้ำงข้อมูลแบบอนันต์และกำรประยุกต์
Procedural and non-procedural languages; first-order logic; unification and
resolution proof techniques; backtracking; list processing functions; reduction
rules; recursion and induction; infinite data structures and applications.

2301476

ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
3 (3-0-6)
AI EXPERT SYS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EXPERT SYSTEMS
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301233 และ 2301263
ปัญญำประดิษฐ์ กำรแทนควำมรู้ กำรจัดระเบียบและคุมแต่งควำมรู้ กำรรับรู้ กำรสื่อสำร
และระบบผู้เชี่ยวชำญ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประยุกต์
Artificial intelligence; knowledge representation; knowledge organization
and manipulation; perception; communication and expert systems;
knowledge acquisition; applications.

2301478

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
SOFTWARE PROJ MGT
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301367 หรือ 2110423
สำระสำคัญของกำรจัดกำรโครงกำรซอฟต์แวร์ ขอบเขตของโครงกำรซอฟต์แวร์ แนว
ทำงกำรจั ดกำรโครงกำร กำรประเมิน รำคำโครงกำร กำรประกัน คุ ณ ภำพซอฟต์ แวร์
กรณีศึกษำเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของโครงกำร
Essence of software project management; scope of software projects;
project management approaches; project estimation; software quality
assurance; case studies on project life cycle.

2301479

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
OBJ-ORI ANAL/DSGN
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2301361 หรือ 2301367
กำรวิเครำะห์และออกแบบเชิงวัตถุ สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ตัวแบบกำร
พัฒนำซอฟต์แวร์และวัฏจักรชีวิตกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ กำรกำหนดควำมต้องกำร
ของซอฟต์แวร์ สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบซอฟต์แวร์ กำรทดสอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object-oriented analysis and design for object-oriented software
engineering; software developing models and object-oriented
development life cycle; requirements specification; software architecture
and design; object-oriented software testing.

