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หมูวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

(COSC) 

หมูวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี  

 

1. พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร      ( COSC-- 1 --) 

2. การจัดการขอมูลและการเขียนโปรแกรม        ( COSC-- 2 --) 

3. ฮารดแวรระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย    ( COSC-- 3 --) 

4. ซอฟตแวรระบบ       ( COSC-- 4 --) 

5. การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   ( COSC-- 5 --) 

6. ประยุกตใชคอมพิวเตอร      ( COSC-- 6 --) 

7.         ( COSC-- 7 --) 

8. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ ( COSC-- 8 --) 

9. สัมมนาและการวิจัย      ( COSC-- 9 --) 
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หมูวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(COSC) 

 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

COSC1101 4120101 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

COSC1102 4120102 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

COSC1103 4120103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 

COSC1201 4121201 การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล 3(2-2-5) 

COSC1202 4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

COSC1301 4121701 ดิจิตอลคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

COSC1401 4121401 ระบบปฏิบัติการ 1 3(2-2-5) 

COSC1402 4121402 ระบบปฏิบัติการ 2 3(2-2-5) 

COSC1601  คอมพวิเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

COSC2201 4122201 ฐานขอมูลเบื้องตน 3(2-2-5) 

COSC2202 4122202 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

COSC2301 4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 

COSC2401  ซอฟทแวรทูล 3(2-2-5) 

COSC2501 4122502 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1 3(2-2-5) 

COSC2502 4122503 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 2 3(2-2-5) 

COSC2503  เทคนิคการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

COSC2601 4122602 โปรแกรมประยุกตดานการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

COSC2602 4122604 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5) 

COSC2603 4122603 คอมพวิเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

COSC2604 4122606 โปรแกรมประยกุตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(2-2-5) 

COSC2605  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

COSC2761  คอมพิวเตอรภาษาจีน 3(3-0-6) 

COSC3101  เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย 3(2-2-5) 

COSC3102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานมัลติมีเดีย                                            3(3-0-6) 

COSC3201 4123201 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

COSC3202 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง 3(2-2-5) 

COSC3301 4123702 ระบบการสื่อสารขอมูล 3(2-2-5) 
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รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

COSC3302 4123704 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

COSC3303 4123705 วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

COSC3304 4123706 การสรางคอมไพเลอร 3(2-2-5) 

COSC3305  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง 3(2-2-5) 

COSC3401 4123401 โปรแกรมควบคุมระบบ 3(2-2-5) 

COSC3601 4123601 โปรแกรมประยกุตดานสถิติวิจัย 3(2-2-5) 

COSC3602  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

COSC3603  โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

COSC3604 4123612 คอมพวิเตอรชวยสอน 3(2-2-5) 

COSC3605 4123613 คอมพวิเตอรชวยออกแบบ 3(2-2-5) 

COSC3606 4123617 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

COSC3607 4123615 คอมพวิเตอรชวยงานความปลอดภัย 3(2-2-5) 

COSC3608  โปรแกรมประยกุตดานงานทะเบยีนและวัดผลใน

สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

COSC3609  โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

COSC3701  หัวขอเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 2(2-0-4) 

COSC4302 4122702 สถาปตยกรรมคอมพวิเตอรและโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลี 

3(2-2-5) 

COSC4501 4124501 ปญญาประดิษฐ   3(2-2-5) 

COSC4502  การจําลองและโมเดล 3(2-2-5) 

COSC4503  โครงขายประสาทเทียม 3(2-2-5) 

COSC4601  การใชคอมพิวเตอรเพือ่การจัดการทรัพยากร 3(2-2-5) 

COSC4801 4123801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการ

คอมพวิเตอร 

2(90) 

COSC4802 4124801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5(450) 

COSC4901  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 

COSC4902 4124902 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวชิา                               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COSC 1101 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร          3(3-0-6)  

 Introduction to Computer 

               สําหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ชนิดของคอมพิวเตอร แยกตามลักษณะ

การทํางาน และขนาด ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร ฮารดแวร ที่มีใชกันแพรหลายใน

ปจจุบัน ซอฟทแวรระบบ และซอฟทแวรประยุกตทั้งในดานการประมวลผลคํา ดานการ

คํานวณ และดานการจัดการขอมูล และซอฟตแวรประยุกตอ่ืนๆ ขอดีและขอจํากัดของ

คอมพวิเตอร 

 

COSC 1102  การประยุกตใชคอมพิวเตอร  3(2-2-5)  

 Computer Application  

               สําหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ความหมายและลําดับขั้นตอนของโปรแกรม ชนิดของขอมูลและตัวแปร คําสั่งตางๆ 

ในการเขียนโปรแกรม คําสั่งรับขอมูลคํานวณ แสดงผล ทําซ้ํา เงื่อนไขโปรแกรมยอย ฟงกชั่น

พิเศษ ฝกการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหน่ึงหรือฝกการใช

โปรแกรมสาํเร็จรูป  

 

COSC 1103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม   3(2-2-5) 

 Computer Programming and Algorithm 

องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรประเภทของซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอร

ชนิดตางๆ หลักการคํานวณทางคณิตศาสตรขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การ

เขียนอัลกอริทึมแบบ การเขียนรหัสเทียม ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ  การเขียนผังงาน

โปรแกรม  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา การเขียน

โปรแกรมยอย  
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รหัสวชิา                               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COSC 1201  การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล  3(2-2-5) 

 Data Processing and File Processing  

ความหมาย วิวัฒนาการ  และหลกัการประมวลผลขอมลูชนิดและ หนาที่ของ

หนวยความจําสํารอง การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ลักษณะโครงสรางขอมูลแบบ

ตางๆความหมายลักษณะและชนิดของแฟมขอมูล แบบเรียงลําดับ แบบสุม แบบดัชนี แบบท

รี ไบนารีทรี การเขาถึงขอมูล การคนหาและการจัดการแฟมขอมูล 

  

COSC 1202     การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร   3(2-2-5)  

                    Computer Programming Language  

หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคําสั่ง อินพุท /

เอาทพตุ ชนิดของขอมูลแบบตางๆ โอเปอเรชั่น การวนลูป  โปรแกรมยอยและฟงกชั่นตางๆ 

และการใชแฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝก

เขยีนและพฒันาโปรแกรม 

 

COSC 1301 ดิจิตอลคอมพิวเตอรเบื้องตน  3(2-2-5)  

 Introduction to Digital Computer Concept 

ระบบตัวเลข เลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎีลอจิก วงจรพื้นฐาน

ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเคร่ืองและการนําโมโครโปรเซสเซอรมาใชงานเทคนิคและ

เคร่ืองมือสําหรับวงจรไมโครคอมพิวเตอร  

 

COSC 1401     ระบบปฏิบัติการ 1      3(2-2-5) 

                     Operating Systems 1 

ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หนาที่ของ

ระบบปฏิบัติการ การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหาร และการจัดการ

หนวยความจํา การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการแสดงผล

ระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม    
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รหัสวชิา                               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

 

COSC 1402 ระบบปฏิบัติการ 2 3(2-2-5) 

 Operating System 2 

             วิชาท่ีตองเรียนกอน: COSC 1401 ระบบปฏิบัติการ 1 

หนาที่และการดําเนินงานของระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการหนวยความจํา 

หนวยประมวลผลกลาง การจัดแฟมขอมูล หนวยรับและแสดงผล ขอมูลในลักษณะเดียวของ

ผูใชคนเดียว งานเดียว และใชหลายคนหลายงานพรอมกัน การสื่อสารระหวางกระบวนการ 

 

COSC 1601 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Computer for Industrial 

 สําหรับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลขอมูลการนํา

โปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบตางๆ ตลอดจนการนําขอมูลจาก

ระบบ อินเทอรเน็ต  มาใชในโรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรม

ในแผนงานที่เกี่ยวของ 

 

COSC 2201 ฐานขอมูลเบื้องตน  3(2-2-5) 

 Introduction to Database  

ความสําคัญของระบบของขอมูล แนวคิดในการจัดเก็บขอมูล การออกแบบและการ

ใชงานฐานขอมูล ตอการบริหาร และการตัดสินใจ โครงสรางและความสัมพันธของระบบ

ขอมูล ผลกระทบของการใชระบบขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ การศึกษาตัวอยาง

งาน 

 

COSC 2202 โครงสรางขอมูล  3(2-2-5)  

 Data Structure 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก อะเรย  

เรคคอรด และพอยนเตอร ลิงคลิสก สแตก คิว การเวียนเกิด ตนไม กราฟและการประยุกต
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รหัสวชิา                               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COSC 2301 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม  3(2-2-5) 

 Computer Systems and Architecture 

               วิชาท่ีตองเรียนกอน: COSC 1301 ดิจิตอลคอมพิวเตอรเบื้องตน และ                                              

                                                                           COSC 1401 ระบบปฏิบัติการ 1 

หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางาน

ของคอมพิวเตอร ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาที่วงจรลอจิค

และตรรก ระบบบัส สัญญานสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของ

ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน ระบบออนไลน อิตเทอรแอกทีฟ แบทซ เปนตน  

 

COSC 2401     ซอฟทแวรทูล  3(2-2-5) 

                    Software Tools 

เทคนิควิธีการ และเคร่ืองมือ สําหรับพัฒนาซอฟทแวรที่ชวยอํานวยความสะดวกใน

การเขียน ทดสอบและการแกไขโปรแกรม  

 

COSC 2501  การวิเคราะหและออกแบบระบบ1  3(2-2-5) 

 System Analysis and Design1 

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบและการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการ

วิเคราะห การตรวจสอบระบบศึกษา ความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียดระบบที่ใชใหม

กับระบบเดิม การออกแบบการนําขอมูลเขา และขอมูลออก   

การออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนําไปใช

รวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร การประเมินและ การตัดสินใจ 

การควบคุม และความปลอดภัย 

 

COSC 2502 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 2  3(2-2-5) 

 System Analysis and Design 2 

               วิชาท่ีตองเรียนกอน:  COSC 2502  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ความรูทบทวนเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ และศึกษาใหลึกซึ้งขึ้น ศึกษาความ

เปนไปได การกําหนดปญหา ศึกษาระบบที่มีอยู และการกําหนดความตองการของระบบ

ใหม การออกแบบการจัดสรางระบบใหม พรอมทั้งการประเมินผล  
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COSC 2503 เทคนิคการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

 Programming Techniques  

หลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม การเขยีนโปรซเียอร โปรแกรม

โครงสราง การวิเคราะหปญหา การวางแผนการออกแบบโปรแกรมทอปดาวนและ  

บอททอมอัพ การทดสอบ และแกไขโปรแกรม การทําเอกสารประกอบโปรแกรม   

 

COSC 2601 โปรแกรมประยุกตดานการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5)  

 Programming Application for office automation  

การทํางานและระบบในสํานักงาน ฝกเขียนโปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูป

มาใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ ทั้งในดานการเก็บเอกสาร งานธุรการ และการจัดทํา

เอกสารดวยซอฟตแวรประมวลผลคาํ 

 

COSC 2602     โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 

                    Software Package and Application 

              สําหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

เทคนิคโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบัน ระบบ

ฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกสเวอรคชีต เวิรดโปรเซสเซอร   

 

COSC 2603 คอมพิวเตอรกราฟกส  3(2-2-5) 

 Computer Graphics 

หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ ทรานฟอรเมชัน  เซกเมนต วินโดว และ 

การสรางคลิป อินเทอรแอกชั่นสามมิติ การซอนคลิปสามมิติ  พื้นผิว เสน โคง และการไล

ระดับส ีและการสรางภาพเคลื่อนไหว 

 

COSC 2604 โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3(2-2-5) 

 Programming Application in Management Information system 

ขอมูลเพื่อการบริหาร หลักการดานขอมูล การจัดระบบขอมูล การจัดองคการ การ

วัดผลและการประเมินผลการจัดทํารายงาน ฝกเขียนโปรแกรม และการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปมาประยุกตใชดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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รหัสวชิา                               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COSC 2605 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Computer Application for Business  

               สําหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

การนําเคร่ืองคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานสวนงานขององคกรธุรกิจ  ระบบ

สินคาคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหาร 

 

COSC 2761       คอมพิวเตอรภาษาจีน                                                                                                  3(3-0-6) 

                           Chinese Computer Program 

                                         ฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน การสรางเอกสารดวยโปรแกรมภาษาจีน  

                           การสืบคนขอมูลภาษาจีนฝานระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  

  

COSC 3101 เครือขายคอมพิวเตอร และการกระจาย 3(2-2-5) 

 Computer Network and Distribution   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเครือขาย การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรกับ

เทอรมินอล ขั้นของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบตาง ๆ ของเครือขาย X.25 เนตเวิรค 

และดิจิตอลเนตเวิรค การประมวลผลแบบตามลําดับและแบบขนาน การไปปไลน การ

ประมวลผลแบบเวคเตอร การประมวลแบบผลอะเรย มัลติโปรเซสเซอร และฟอลทโทเลอร

แรนซ  

 

COSC 3102        การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานมัลติมีเดีย                                                    3(3-0-6) 

                            Computer Programming for Multimedia 

                                        การเขียนโปรแกรมเพื่องานมัลติมีเดียดวยภาษาคอมพิวเตอรโดยเนนภาษา JAVA 

                             การออกแบบโปรแกรม จิตวิทยาที่ใชในการออกแบบระบบปฏิสัมพันธกับผูใช (GUI) 

                             การเขียนโปรแกรมควบคุม (Computer Control) สําหรับงานมัลติมีเดีย 

                                         ฝกปฏิบัติสรางโปรแกรมทางดานมัลติมีเดีย  
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รหัสวชิา                               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COSC 3201 ระบบจัดการฐานขอมูล   3(2-2-5) 

 Database Management System 

ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การประยุกต ลิงกลิสต  ความสัมพันธระหวาง 

ระเบียน ในฐานขอมูล การใช คีย  มาก กวา 1 คีย ในการประมวลผล รูปแบบรีเรชัน  ระบบ

ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น และระบบฐานขอมูลแบบเครือขาย การปองกันขอมูล ระบบการ

สํารอง ขอมูลและการเรียกคืน การวิเคราะหออกแบบขอมูลการบริหารฐานขอมูล  

 

COSC 3202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง  3(2-2-5) 

 High-Level Language Programming 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบและลักษณะคําสั่งและการเขียนโปรแกรม

ภาษาระดับสูง 

 

COSC 3301 ระบบการสื่อสารขอมูล  3(2-2-5) 

  Data Communication System 

การทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชกับระบบเก็บขอมูล 

การวิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเด่ียว แบบ

สองทางไมพรอมกัน แบบสองทางพรอมกัน ชนิดของการสงขอมูลอนาลอก  และ ดิจิตอล  

สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม เน็ตเวิรกโปรโตคอล  ระบบเครือขายบริเวณกวาง เครือขาย

ทองถิ่น และ การกระจาย 
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COSC 3302 ไมโครโปรเซสเซอร  3(2-2-5) 

 Microprocessor 

ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางหนวยความจํา ขนาดของคําใน

หนวยความจํา แอดเดรสของหนวยความจํา การแปลเน้ือหา  ของคําในหนวยความจํา การ

แปลรหัสขอมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ รหัสคําสั่ง รีจิสเตอรของซีพียู การใชงานรีจิสเตอร

ของซีพียู หนวยกระทําคณิตศาสตร และลอจิค หนวยควบคุม แฟล็กสถานะ การเอกซีคิ้ว

คําสั่ง ตารางเวลาของคําสั่ง รอม  และ แรม  การสงขอมูลภายในระบบไมโครคอมพิวเตอร 

อินพุต/เอาทพุต การโปรแกรม อินพตุ /เอาทพตุ การอินเตอรรัพท อินพุต /เอาทพุต การ

ตอบสนองการอินเตอรรัพท ระบบ DMA ระบบบัส การสงขอมูลแบบอนุกรม พื้นฐานการ

โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การอางแอดเดรสของหนวยความจําแบบอิมพลาย แบบไดเรค 

ระบบสแตค การอางแอดเดรสแบบอินไดเรค การอางแอดเดรสแบบอินเด็กซ ชุคคําสั่งของ

ซีพียู  

 

COSC 3303 วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Circuit Description and Microcomputer Maintenance   

ระบบ บัส  โดยใชไมโครโปรเซสเซอร สญัญาณนาฬกิา การอินเตอรเฟส

หนวยความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ อุปกรณที่ใชในการซอม 

หลักการซอมเบื้องตน  

 

COSC 3304 การสรางคอมไพเลอร  3(2-2-5)  

 Computer Construction 

การวิเคราะห ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม การสรางออบเจ็คโคดที่มี

ประสิทธิภาพ การทํางานของคอมไพเลอร และตัวอยางการสรางไพเลอรขนาดเล็ก 

 

COSC 3305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง                                                                              3(2-2-5) 

 High-Level Language Programming 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบและลักษณะคําสั่งและการเขียนโปรแกรม

ภาษาระดับสูง 
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รหัสวชิา                               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

COSC 3401 โปรแกรมควบคมุระบบ   3(2-2-5) 

 System Programming  

ฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมระบบ ชุดคําสั่งโครงสราง หนวยนําขอมูลเขา-ออก 

และอินเตอรรัพท การจัดตําแหนงขอมูล ไมโครโปรแกรมมิ่ง การจัดหนวยความจํา

โปรเซสเซอรอปุกรณและขอสนเทศ 

 

COSC 3601 โปรแกรมประยุกตดานสถิติวิจัย   3(2-2-5) 

 Programming Application for Statistics and Research  

การคาํนวณและการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเกีย่วกบัคารอยละ การวัดแนวโนม

เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาสัดสวน และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือไดของ

แบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพารา

เมตริก  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  

 

COSC 3603 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3(2-2-5) 

 Computer Application for Science and Mathematics 

 ฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับและอนุกรม 

การจัดหมู การจัดลําดับความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชั่น การแกสมการ เวคเตอร 

ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ

เนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

  

COSC 3604 คอมพิวเตอรชวยสอน   3(2-2-5) 

 Computer Assisted Instruction 

วิธีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การสรางโปรแกรมหรือ

การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา  
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COSC 3605 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ  3(2-2-5) 

 Computer Aided Design 

หลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและ

เทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสนภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป  

  

COSC 3606 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

Multimedia Application 

แนวคิด หลักการและการปฎิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชสื่อประเภท

มัลติมีเดีย ความสัมพันธระหวางวินโดวกับมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การ

ทําภาพเคลื่อนไหว การนําอุปกรณ หรือเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสตางๆ มาประกอบกัน หรือ

การแลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูลของมัลติมีเดียและใหมีการศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑมัลติมีเดีย 

 

COSC 3607 คอมพิวเตอรชวยงานความปลอดภัย 3(2-2-5) 

 Computer Assisted Safety 

                                         สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรในงานความปลอดภัย 

พื้นฐานคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการ

สารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและวิเคราะห ฮารดแวรสําหรับ

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ คอมพิวเตอรชวยงานผลิต หุนยนตอุตสาหกรรม 

คอมพิวเตอรชวยในการควบคุมคุณภาพ คอมพิวเตอรชวยในการทดสอบ แนวโนมการ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานความปลอดภัย การฝกเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเกี่ยวกับงานความปลอดภัย 

 

COSC 3608        โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา                                    3(2-2-5) 

                            Programming Application for school Registration and Records 

                                     ศึกษาเกี่ยวกับการจัดตารางสอน ตารางสอบ การวางแผนการเปดวิชาลงทะเบียนเรียน  

                            การตรวจขอสอบ การวัดและการประเมินผล การแจงผลการเรียน และการฝกเขียน  

                            โปรแกรม ตลอดจนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใหเหมาะสมกับงาน  
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COSC 3701 หัวขอเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 2(2-0-4) 

 Current Topics in Computer Science 

ปญหาหรือความกาวหนาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรในงานเฉพาะเร่ือง ดาน

ขอสนเทศและขอมูล ซอฟทแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกตใชงาน 

ฮารดแวร และระบบเคร่ือง หรือหัวขออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร  

 

COSC 4302 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 

 Computer architecture and Assembly Language 

               วิชาท่ีตองเรียนกอน:COSC1301 ดิจิตอลเบื้องตน  

                                                                          COSC1401 ระบบปฏิบัติการ 1                             

สถาปตยกรรม และสวนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร ระบบบัส การโปรแกรม

ภาษาเคร่ืองโดยภาษาแอสเซมบลี การกําหนดตัวแปร รูปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนด

ขอมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซ้ํา คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งแมคโคร หนาที่และการใชรีจิสเตอร

แบบตางๆ ตัวอยางและการฝกเขียนโปรแกรม  

 

COSC 4501  ปญญาประดิษฐ   3(2-2-5)  

 Artificial Intelligence  

ความหมายของปญญาประดิษฐ แผนการแกปญหา การคนหาแบบ  

สเตจกราฟ การกําหนดขั้นปญหา จุดประสงคยอยและโครงการยอย การนําเสนอ 

องคความรู โปรแกรมการเลนเกมโดยใชฮวิริสติค รูปแบบการจําไดและการเรียนรูหุนยนต 

ตรรกการคํานวณ วิธีแกปญหาในปญญาประดิษฐ การรับรูภาพ การแทนความรูและระบบ 

ผูเชี่ยวชาญ 

  

COSC 4502 การจําลองและโมเดล 3(2-2-5)  

  Simulation and Model   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจําลอง การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลองปญหา 

เทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน การเลือกภาษาการทดลองปฏิบัติ การจําลองปญหา เทคนิคการ

จําลอง ระบบขอมูลนําเขา กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจําลอง ความ

ตอเนื่องของเหตุการณ และกระบวนการทํางานของระบบยอย  
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COSC 4503 โครงขายประสาทเทียม 3(2-2-5)  

 Neural Network 

โครงขายประสาทเทียม แบบโครงขายประสาททางชีววิทยา และทางไฟฟาแบบ

โครงขายประสาทเทียมทางคณิตศาสตร การฝกเน็ตเวิรก โครงสรางของโครงขายประสาท

เทียม โครงขายประสาทเทียมสองชั้น โครงขายประสาทเทียมหลายชั้น การประยุกตใช

โครงขายประสาทเทียม 

 

COSC 4601 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากร 3( 2-2-5) 

Computer for Resource Management 

ระบบคอมพิวเตอร การรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

 

COSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร   2(90) 

 Preparation for professional Experience in Computer Science   

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู 

เจตคติ และทักษะดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยฝกปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

 

COSC 4802        การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5(450) 

 Professional Experience in Computer Science 

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนที่

เกี่ยวของกับงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

COSC 4901 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร                                                                              1(0-2-1)                                                   

 Seminar in Computer Science 

การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน

โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร 
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COSC 4902 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 

 Research  in  Computer  Science 

วิชาท่ีตองเรียนกอน:STAT 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

             การคนควาและวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร การเขียนรายงานและการเสนอ              

ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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