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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
COMP1101

วิทยาการคอมพิวเตอร์ในบริบทประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
Computer Science in Asean Community Context
ศาสตร์ พื้น ฐานด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์ การประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์กับ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ การนาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าไปบูรณาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ประชาคมอาเซีย น การพัฒ นาซอฟท์แวร์เ พื่อรองรั บการขั บเคลื่ อ นประชาคมอาเซีย น
การเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย ของประเทศ ด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

COMP1102

อัลกอริทึมและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Algorithm and Analysis
บทบาทของอัลกอริทึมและการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การเติบโตของฟังก์ชัน
การวิเคราะห์อัลกอริทึม การทางานแบบลาดับ แบบมีเงื่อนไข แบบวนซ้า และแบบเวียนเกิด
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีดีที่สุด เลวร้ายสุดและกรณีเฉลี่ย อัลกอรึทึม
การแบ่งแยกและเอาชนะ การกาหนดพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ เทคนิคการค้นหาขั้นสูง

COMP1201

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming Fundamentals
ประวัติและวิวัฒนาการทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เชิงโครงสร้าง แนวความคิดเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา การออกแบบ และการโปรแกรมเชิง
วัตถุ ไวยากรณ์ภ าษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุม กลไกการ
ทางานของโปรแกรม อาเรย์ โปรแกรมย่อยและการส่งค่าพารามิเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาชั้นสูง การทดสอบ และตรวจหาข้อผิดพลาด เน้นหลักการพัฒนาเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

COMP1202

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP1201 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขีย นโปรแกรมในระดับก้าวหน้า เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ ภาษา
โปรแกรมที่ทันสมัย รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แบบ
ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ เป็นต้น การเขียนโปรแกรมในระบบต่างๆ เช่นระบบเครือข่า ย หรือใน
อุปกรณ์ขนาดเล็ก การประยุกต์การเขียนโปรแกรมกับการแก้ปัญหาในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น
ทางธุรกิจ ทางชีววิทยา ปัญญาประดิษฐ์ ระบบความปลอดภัย เป็นต้น
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COMP1203

โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ เช่น อาเรย์ ลิงค์
ลิสต์ สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การประมวลผลข้อมูลกับโครงสร้างข้อมูลต่างๆ
การค้นหาและเรียงลาดับข้อมูล การประยุกต์ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และปัญหารูปแบบต่างๆ

COMP1205

ระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure and Computer System
พัฒนาการและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทหน้าที่และการทางานของ
ระบบปฏิบัติการเช่น การจัดสรรหน่วยประมวลผลการบริหารและการจัดการหน่วยความจา
การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมู ล
การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อะเรย์ เรคคอร์ดพอยน์เตอร์และการประยุกต์ใช้งานด้านมัลติมีเดีย

COMP1206

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรม
3(2-3-4)
Computer Programming for Engineering
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทางานระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์หลักการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์การออกแบบโปรแกรม
และวิธีการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง

COMP1207

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Principles of Basic Programming for Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
สาหรับงานธุรกิจ การออกแบบขั้นตอนวิธีและการเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น รูปแบบของคาสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง ประเภทของข้อมูลตัวแปรชนิดต่างๆ
ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นการรับค่าและแสดงผล คาสั่งตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ คาสั่งแบบวนซ้า
ตัวแปรด้านโครงสร้างและแฟ้มข้อมูล ทักษะในการแก้ปัญหาของโปรแกรมทางธุรกิจ ศึกษา
ตัวอย่างโปรแกรมทางธุรกิจ และทดลองเขียนโปรแกรมทางธุรกิจด้วยตนเอง

COMP1208

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Structure and Alogorithms in Business
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลเชิงธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลาดับ โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก
โครงสร้างข้อมูลแบบคิว โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสท์ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ต้นไม้ไบนารี
เซอร์ ช โครงสร้ า งข้อ มูล แบบกราฟ การเรีย งข้ อ มูล การค้ นหาข้ อมู ล และการประยุ กต์ ใ ช้
โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ
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COMP1209

การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลสาหรับงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Visual Language Programming for Business Application
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะ การสร้าง
ฟอร์มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบวิชวลสาหรับการ
พัฒนางานธุรกิจ

COMP1210

การเขียนโปรแกรมจาวาสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Java Language Programming for Business Application
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ
ศึกษาโครงสร้างโปรแกรมภาษาจาวา หลักการโปรแกรม ชนิดข้อมูล ตัวดาเนินการ
คาสั่งการนาเข้าข้อมูลและการแสดงผล คาสั่งควบคุม คาสั่งตรวจสอบเงื่อนไข คลาส แอททริบิวต์
เมท็อด เมท็อดของสายอักขระ แถวลาดับ การจัดการไฟล์ และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวาเพื่องานธุรกิจ

COMP2204

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล การทาแบบจาลองข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงตรรกะ และเชิงกายภาพ แบบจาลองแบบเอ็นติตี้-รีเลชันชิพ การทานอร์มอไลซ์เซชัน
ภาษาของฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล รีเลชันนอล อัลจีบา รีเลชันนอล แคลคูลัส การทางาน
ของดัชนี การหาแนวทางเหมาะสมเพื่อการสืบค้น การจัดการทรานแซคชัน

COMP2205

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP1201 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แนวคิดการจาลองสรรพสิ่งดวยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุ และแนะนา วิธี
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสาคัญของการเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ
เอนแคปชูเลชัน การถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธี โพลีมอรฟซึ่ม หลักการเขียนโปรแกรมดวย
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ

COMP2206

การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 1
3(2-2-5)
Programming and Technology1
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคาสั่ง เชน
ตัวแปร คาคงที่ เครื่องหมายกระทาการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตางๆ โครง
สราง ขอมูลแบบอารเรย โครงสรางคาสั่งแบบตามลาดับ เลือกทา และการวนซ้า การสราง
โปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม การบันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล
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COMP2207

การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 2
3(2-2-5)
Programming and Technology 2
องคประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ คลาส อ็อบเจกต แอตทริบิวส
เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ และโพลีมอรฟซึม หลักการเขียนโปรแกรม การสรางโปรแกรม
ส่วนประสานผู ใชงานแบบกราฟก การเชื่อมตอกับฐานขอมูล การจัดการกับขอผิดพลาดใน
โปรแกรม ชองทางการเชื่อมตอระหวางแอพพลิเคชันส (เอพีไอ) ภาษาสาหรับโครงสรางขอมูล
ลิงคลิส อาเรยลิส เซ็ต แฮส และแม็ป การใชสวน ติดตอประสานโปรแกรมประยุกต ไลบรารี
ฟังกชัน และเครื่องมือสาหรับพัฒนาซอฟตแวร

COMP2302

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ระดับขั้นต้นของเครื่อง การเข้ารหัสข้อมูลตัวเลข และ
ตัวอักษร วงจรโลจิกเบื้องต้น เช่น วงจรการบวก ลบ เป็นต้น ระบบและการจัดการหน่วยความจา
ระบบบัส ระบบรับเข้าและส่งออก การทางานของหน่วยประมวลผลกลาง สถาปัตยกรรมของ
ชุดคาสั่ งแบบต่างๆ วิธีการคานวณทางคณิตศาสตร์ของเครื่องคอมพิว เตอร์ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์แบบคาสั่งซับซ้อน สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบคาสั่งลดรูป

COMP2303

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP2302 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หรือ เรียนคู่ขนาน
สถาปัตยกรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล
การจัดตารางงานของหน่วยประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล
สภาวะติดตาย การจัดการหน่วยความจาหลัก การจัดการหน่วยความจาสารอง หน่วยความจา
เสมือน จานบันทึก หน่วยเก็บขั้นสาม หน่วยรับเข้า/ส่งออก แฟ้มข้อมูล ระบบปฏิบัติการแบบ
กระจายเบื้องต้น

COMP2501

การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Image Processing
พื้นฐานความรู้เบื้องต้นของระบบประมวลผลภาพ การเห็นและโมเดลคณิตศาสตร์ของ
ภาพการประมวลผลสัญญาณแบบหลายมิติ การแซมปลิ้ง และการให้ค่าเชิงตัวเลขฟูเรียทราน
ฟอร์มและคุณสมบัติภ าพ และทาให้ ภาพดีขึ้น การทาภาพให้ เรียบขึ้ น การทาภาพให้ คมขึ้น
การบีบอัดรูปภาพ การประมวลผลภาพให้เป็นสีเทียม
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COMP3901

วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Computer Science
ระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบื้องต้นที่จาเป็นสาหรับการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การกาหนดปัญหาการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนการทดลอง วิธีการเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการเขียนรายงานการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

COMP4104

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Ethics and Laws in Computer Science
แนวความคิ ด และบริ บ ททางสั ง คมทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น ความ
รั บ ผิ ด ชอบและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ องค์ ก รที่ ค วบคุ ม ดู แ ลมาตรฐานการท างานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและกฎการค้าระหว่างประเทศด้านคอมพิวเตอร์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การยอมรับ ความเสี่ยง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
และการชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

COMP4206

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Application Development for Mobile Devices
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP2205 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การเรี ยนรู้ส ถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลั กษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่
เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบ
ภายนอก การเชื่ อ มโยงกั บ ระบบคอมพิว เตอร์ การจ าลองเพื่ อทดสอบและแก้ ไขบนระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อคานึงถึงด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อ
เรี ย นรู้ ก ารใช้เครื่ องมือภาษาโปรแกรม และแก้ไ ขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิว เตอร์
การติดต่อสื่อสาร

COMP4503

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application
แนวคิด หลักการ และเทคโนโลยีเว็บเพจ และการให้บริการบนเวิล์ด ไวด์ เว็บ หรือ
เทคโนโลยี เว็ บ เซอร์ วิ ส การพัฒ นาโปรแกรมบนเว็บ เพจ ด้ ว ยภาษาต่า งๆ การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสาหรับการให้บริการบนเว็บ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยโปรแกรมภาษา
สาหรับการพัฒนาเว็บเพจ
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COMP4504

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ ประวัติความเป็นมา แผนการแก้ปัญหา การกาหนดขั้น
ปัญหา การใช้สเตจสเปซ การค้นหาในสเตจสเปซรูปแบบต่างๆและการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
ด้วยวิธีแบบฮิวริสติค การเรียนรู้ของเครื่องจักร รูปแบบการจาได้ ตรรกการคานวณ วิธีแก้ปัญหา
ในปัญญาประดิษฐ์ การรับรู้ภาพ การแทนความรู้ ปัญญาเชิงกลุ่ม และการเรียนรู้ของเครื่องจักร

COMP4505

โครงข่ายใยประสาทเทียม
3(2-2-5)
Artificial Neural Network
การเลียนแบบการทางานของเครือข่ายระบบประสาท โครงข่ายใยประสาทเทียมแบบ
ธรรมดา และแบบหลายชั้น การเรียนรู้แบบป้อนกลั บ การจาแนกรูปแบบด้ว ยโครงข่ายใย
ประสาทเทียม ระบบเครือข่ายแบบเบย์เซียน การเรียนรู้แบบการแข่งขัน

CSSC4506

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Language Processing
หลักการคานวณนาไปสู่พื้นความรู้ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคเชิงวากยสัมพันธ์ การแทนความหมายของประโยคการวิเคราะห์และสร้าง
ความเกี่ยวพันระหว่างประโยค

COMP4507

เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย
3(2-2-5)
Semantic Web Technology
แนะนาเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย ข้อดี ความแตกต่างจากเทคโนโลยีเว็บแบบเดิม
เอกสารเว็บที่มีโครงสร้างในรูปแบบของภาษา XML เทคโนโลยีตัวบริการเว็บ การอธิบาย
ทรัพยากรบนเว็บด้วย RDF แนวคิดเกี่ยวกับออนโทโลยี ภาษา OWL ที่ใช้อธิบายเว็บออนโทโลยี
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี เว็บแบบสื่อความหมาย

COMP4508

เรขภาพคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Graphics
ระบบพิกัดในคอมพิว เตอร์ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ หลั กการสร้างจุด เส้น รูปทรง
เรขาคณิตแบบต่างๆ การใช้เมทริกซ์แทนข้อมูล รูปภาพ ทรานฟอร์เมชัน เซกเมนต์ วินโดว์ และ
การสร้างคลิป อินเทอร์แอกชันสามมิติ การซ่อนคลิปสามมิติ พื้นผิว เส้น โค้ง และการไล่ระดับสี
และการสร้างภาพเคลื่อนไหวทฤษฎีการโปรเจคชัน
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COMP4602

ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3(2-2-5)
Expert System
ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญ ภาษาโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมสาหรับผู้เชี่ยวชาญ การหาความรู้ แนวทาง
สาหรับการแทนความรู้แบบจาลองจริงของเหตุผล และการประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่องานทาง
ธุรกิจและการจัดการเบื้องต้น ระบบผู้เชี่ยวชาญในฐานะสนับสนุนการตัดสินใจของการจั ดการ
และการบริหารงานทางธุรกิจเบื้องต้น

COMP4603

การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer System Application
การนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน ด้านบุคลากรและเงินเดือน
ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการตลาด หรือด้านธุรกิจอื่นๆ

COMP4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Computer Science
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาความรู้
เจตคติ และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์หรื อรูปแบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

COMP4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
5(450)
Occupational Practicum in Computer Science
วิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นมาก่ อ น: COMP4801 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

COMP4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(90)
Co-operative Education Preparation in Computer Science
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

COMP4804

สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
6(540)
Co-operative Education in Computer Science
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ โดยมี
การประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
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COMP4901

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
Seminar in Computer Science
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปัญหา การเขียนโครงการ
และรายงานการสั มมนา การนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ด้ านวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์

COMP4902

การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
Research in Computer Science
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : COMP3901 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดาเนินงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือวิจัย การประเมินผล
การเขียนรายงาน รูปเล่ม และการเสนอผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย
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