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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
01417167

คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ ปริพันธ
และการประยุกต ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร
Limits and continuity of functions. Derivatives and applications.
Differentials. Integration and applications. Polar coordinates. Improper integrals.
Sequences and series. Mathematical induction.

01417168

คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417167
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตัน แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัส
ของฟงกชันคาเวกเตอร
Vector and solid analytic geometry. Calculus of multivariable functions.
Calculus of vector–valued functions.

01417267

คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417168
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคง
ตัว ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยที่เปนอนุกรมกําลัง ระบบสมการเชิง
อนุพันธเชิงเสน
First-order linear differential equations. Linear differential equations with
constant coefficients. Laplace transforms and inverse transforms. Power series
solutions. System of linear differential equations.

01420111

ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตรการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร
Mechanics. Harmonic motion. Waves. Fluid mechanics. Thermodynamics.

01420112

ฟสิกสทั่วไป II
(General Physics II)

3(3-0-6)

16

เราจะเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ในป 2562

วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420111
ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตนและนิวเคลียร
ฟสิกส
Electromagnetism. Electromagnetic waves. Optics. Introduction to modern
physics and nuclear physics.
01420113

ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป I หรือฟสิกสพื้นฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.

01420114

ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 01420118 หรือพรอม
กัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.

03600390

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
3(3-0-6)
(Co-operative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. Related
rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic
knowledge and techniques in working. Communication and human relations.
Personality development. Quality management system in workplace.
Presentations techniques. Report writing.

03600490

สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report and presentation.
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03601203

อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Electronics for Computer Engineers)
สารกึ่งตัวนําและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรเรียงกระแส การแปลงกระแสไฟฟาสลับ
และการแปลงไฟฟากระแสตรง ทรานซิสเตอรแบบมอส ทรานซิสเตอรแบบสองขั้ว วงจรรวมแบบ
ทีทีแอล วงจรขยาย วงจรขยายกําลัง วงจรพัลส แลตซฟลิปฟลอป ตัวขยายดําเนินการ อุปกรณ
และวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง การออกแบบพีซีบีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Semiconductor and electronic devices rectifier. Alternating current and
direct current conversions. MOS transistors. Bipolar transistors. TTL circuits.
Amplifier. Power electronics devices and circuits. PCB design with computer
programs.

03601204

การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis for Computer Engineers)
หนวยของปริมาณพื้นฐานทางไฟฟา กฏของโอหม กฏของเคอรชอฟ การวิเคราะหโนด
และเมซ ทฤษฎีบทวงจรไฟฟาของเทวินินและนอรตัน อุปกรณสะสมพลังงาน วงจรอนุพันธอันดับ
หนึ่งและอันดับสอง การตอบสนองความถี่ การแปลงลาปลาซ การประยุกตในวงจรไฟฟา
Units of electrical quantity. Ohm’s law. Kirchhoff’s laws. Node and mesh
analysis. Thevenin’s and Norton’s theorems. Energy storage elements. First-Order
and Second-Order differential circuit. Frequency response. Laplace transform.
Applications in electrical circuit.

03601205

ปฏิบัติการวงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
1(0-3-2)
(Electric Circuit Laboratory for Computer Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03601204 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร (03601204)
Laboratory experiments on topics covered in Electric Circuit Analysis for
Computer Engineers (03601204).

03601303

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(ElectronicsLaboratory for Computer Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03601203
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
(03601203)
Laboratory experiments on topics covered in Electronics for Computer
Engineers (03601203).
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03604111

การเขียนแบบทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษรและตัวเลข ภาพฉายออรโธกราฟฟก การเขียนภาพออรโธกราฟฟก
และการเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองชวยและแผนคลี่
การเขียนภาพราง การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบ การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยขั้นตน
Lettering. Orthographic projection. Orthographic drawing and pictorial
drawing. Dimensioning and tolerancing. Sections. Auxiliary views and
development. Freehand sketches. Detail and assembly drawing. Basic computeraided drawing.
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รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
03603111

หลักการโปรแกรมเบื้องตน I
3(2-3-6)
(Programming Fundamentals I)
การจัดระบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร การแทนขอมูลและชุดคําสั่งในคอมพิวเตอร
ภาษาระดับสูงและการแปล วากยสัมพันธและอรรถศาสตรของภาษาระดับสูง การนําเขาและ
สงออก ฟงกชัน เงื่อนไข การเรียกซ้ํา ชนิดขอมูลลําดับ สตริง การทําซ้ํา ชนิดขอมูลผสม การ
วิเคราะหและแกปญหาดวยโปรแกรม การทดสอบและแกไขขอผิดพลาด การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อสืบคนและวิเคราะหขอมูล
Basic computer organization. Data and program representation. High-level
languages and translation. Syntax and semantics of a high-level language. Input
and output. Functions. Condition. Recursion. Sequence data types. Strings.
Iteration. Composite data types. Problem analysis and solving. Testing and
debugging. Developing programs to search and analyze data.

03603112

หลักการโปรแกรมเบื้องตน II
3(2-3-6)
(Programming Fundamentals II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603111
คลาสและอ็อบเจกต การโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบและแกไขขอผิดพลาด การ
โปรแกรมแบบขับเคลื่อนดวยเหตุการณและสวนติดตอผูใชแบบกราฟกส การจัดการสิ่งผิดปรกติ
ชนิดและเมท็อดแบบทั่วไป การทํางานพรอมกัน
Classes and objects. Object-oriented programming. Testing and debugging.
Event-driven programming and graphical user interfaces. Exception handling.
Generic types and methods. Concurrency.

03603171

วิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Engineering and Informatics)
วงจรตรรกะ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ภาษาโปรแกรมและการแปลระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมระบบ ระบบฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต สื่อ
ประสมเรขภาพคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรขอมูล สารสนเทศศาสตร
Logic circuits. Computer architecture. Programming languages and
translation. Operating systems and system software. Database systems. Computer
networks. Application technologies. Multimedia.Computer Graphics. Data science.
Informatics.

03603211

วิยุตคณิต
(Discrete Mathematics)

3(3-0-6)
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เซต ลําดับ ความสัมพันธและฟงกชัน ตรรกศาสตร วิธีพิสูจนและอุปนัยทางคณิตศาสตร
นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ํา วิธีการนับและความสัมพันธแบบปรากฏซ้ํา ทฤษฎีกราฟ
เบื้องตน ทฤษฎีจํานวน ทฤษฎีการคํานวณ
Sets. Sequences. Relations and functions. Logic. Methods of proof and
mathematical induction. Recursive definitions and algorithms. Counting methods
and recurrence relations. Introduction to graph theory. Number theory. Theory of
computation.
03603212

แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา
3(3-0-6)
(Abstract Data Types and Problem Solving)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603111
แบบชนิดขอมูลนามธรรม กองซอน แถวคอย รายการ ตนไม และกราฟ การเรียง แฮช
ชิง ฮีปทวิภาค การจับคูสายอักขระและรูปแบบ การสรางนามธรรมขอมูล ขั้นตอนวิธีพื้นฐาน
สําหรับแกปญหา การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธี
Abstract data types: stack, queues, lists, trees, and graphs. Sorting.
Hashing. Binary heap. String and pattern matching. Data abstraction. Basic
algorithms for problem solving. Analysis of algorithm complexity.

03603213

การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
(Algorithm Design and Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603211 และ 03603212
การออกแบบและวิเคราะหของขั้นตอนวิธี ความถูกตองของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห
ความซับซอน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบงแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต
ปญหาเชิงการจัด ปญหากราฟ ปญหาเอ็นพีสมบูรณ วิธีศึกษาสํานึก ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย
Design and analysis of algorithms. Correctness of algorithms. Complexity
analysis. Greedy algorithms. Divide-and-conquer techniques. Dynamic
programming. Combinatorial problems. Graph problems. NP-complete problems.
Heuristic approach. Distributed algorithms.

03603214

ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโปรแกรม
1(0-3-2)
(Programming Skills Development Laboratory)
การพัฒนาทักษะ การออกแบบโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี การแกปญหาดวยการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
Skills development. Design of data structures and algorithms. Problem
solving by computer programming.

03603221

การออกแบบระบบดิจิทัล
(Digital Systems Design)

3(3-0-6)
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ระบบดิจิทัลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกต การลด
ขนาดตรรกะใหเล็กที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงลําดับ
แบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา พีแอลเอ รอม และแรม วงจรคํานวณ การใช
คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางตรรกะ
Basic digital systems. Boolean algebra. Digital design techniques. Logic
gates. Logic minimization. Standard combinational circuits, sequential circuits.
Flip-flops. Synchronous and asynchronous sequential circuits. PLA, ROM, and
RAM. Arithmetic circuits. Computer-aided logic design.
03603222

ปฏิบัติการวงจรตรรก
(Logic Circuit Laboratory)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 03603221
Laboratory works related to the topics in 03603221.

03603223

สถาปตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Architecture and Organization)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603221
พื้นฐานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร คณิตศาสตรของคอมพิวเตอร การจัดระบบและ
สถาปตยกรรมระบบหนวยความจํา สวนตอประสานและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี ระบบยอย
อุปกรณ การออกแบบตัวประมวลผลและการจัดระบบซีพียู ประสิทธิภาพและการเพิ่มสมรรถนะ
แบบจําลองระบบแบบกระจาย
Basics of computer architecture. Computer arithmetic. Memory system
organization and architecture. Interface and communication. Assembly language.
Device subsystems. Processor design and organization of CPU. Performance and
enhancements. Distributed system models.

03603251

ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บขอมูล การบริการจัดการและคนหา
ขอมูล การจัดการแฟมขอมูล หลักการของระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล เอนทิตีและ
ความสัมพันธ การปรับบรรทัดฐานของขอมูล ภาษานิยามขอมูล การประยุกตใชงานระบบ
ฐานขอมูล
General characteristics of information systems. Data storage techniques.
Data manipulation and searching services. File management. Principles of
database systems and database management. Entities and relations. Data
normalization. Data definition language. Applications of database systems.
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03603252

ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล
(Database Systems Laboratory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603251 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 03603251
Laboratory works related to the topics in 03603251.

03603299

โครงงานเชิงสํารวจทางวิชาการคอมพิวเตอร
1(0-3-2)
(Exploratory Project in Computing)
โครงงานขนาดเล็กเพื่อคนหาความสนใจเฉพาะทางในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศศาสตร
Small-scale project for exploring specific areas of interest in computer
engineering and informatics.

03603312

ความนาจะเปนและสถิติสําหรับสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Probability and Statistics for Informatics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417168
ความนาจะเปน คณิตศาสตรเชิงการจัด ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขและความเปน
อิสระของเหตุการณ ตัวแปรสุม ฟงกชันการแจกแจงและความหนาแนน การดําเนินการกับตัว
แปรสุมตัวเดียวและหลายตัว กระบวนการสุม สถิติ การอนุมานเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน
การถดถอย การประยุกตกับปญหาทางสารสนเทศศาสตร
Probability. Combinatorics. Conditional probability and independence of
events. Random variables. Distribution and density functions. Operations on one
and multiple random variables. Random processes. Statistics. Statistical
inference. Hypothesis testing. Regression. Applications to problems in informatics.

03603323

ระบบฝงตัวเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Embedded Systems)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603223
เทคโนโลยี สถาปตยกรรม และการออกแบบระบบฝงตัว อุปกรณรอบขางระบบฝงตัว
อินพุต/เอาตพุตแบบดิจิทัลและแอนะล็อก การขัดจังหวะ ตัวตั้งเวลา และสุนัขยาม การจัดเก็บ
ขอมูล ตัวตรวจจับและตัวแปรสัญญาณ การสื่อสารแบบมีสาย เครื่องจักรสถานะ เครือขายตัว
ตรวจจับไรสายและระบบชาญฉลาด การโปรแกรมอิงแบบจําลอง
Embedded systems technologies, architecture, and design. Embedded
systems peripherals. Digital and analog inputs/outputs. Interrupts, timer, and
watchdog. Storage. Sensors and transducers. Wired communications. State
machines. Wireless sensors networks and smart systems. Model-based
programming.
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03603324

ปฏิบัติการระบบฝงตัว
(Embedded SystemsLaboratory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603323 หรือเรียนพรอมกัน
งานปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 03603323
Laboratory works related to the topics in 03603323.

03603325

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks)
เครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด สถาปตยกรรมการสื่อสารและโพรโท
คอล แบบจําลองโอเอสไอ ชั้นกายภาพชั้นเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต โพรโทคอลชั้น
เครือขาย การเลือกและการสลับเสนทางเบื้องตน โพรโทคอลชั้นขนสง โพรโทคอลชั้นเซสชัน ชั้น
นําเสนอ และชั้นโปรแกรมประยุกตเบื้องตน
Data communication networks and open system standards.
Communication architecture and protocols. OSI model. Physical layer. Data link
layer. Internet technology. Network layer protocols. Basic routing and switching.
Transport layer protocols. Basic session, presentation, and application layer
protocols.

03603332

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603223
แนวคิดของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพรอมกัน การจัดการและการ
กําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการรับเขา/สงออก การจัดการหนวยความจํา ระบบแฟม
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
Concepts of operating systems. Processes and concurrency. Process
management and scheduling. Input/output management. Memory management.
File systems. Computer systems security.

03603341

วิศวกรรมซอฟตแวร
4(3-3-8)
(Software Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603112 และ 03603212
แนวคิดดานกระบวนการซอฟตแวร ตัวแบบของกระบวนการซอฟตแวร การจัดการ
โครงการซอฟตแวร เครื่องมือและสิ่งแวดลอม การจัดการและการดึงขอมูลความตองการ การ
ออกแบบซอฟตแวร สถาปตยกรรมซอฟตแวร การสรางซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การ
บํารุงรักษาซอฟตแวร ความเชื่อถือไดของซอฟตแวร
Software process concepts. Software process models. Software project
management. Tools and environments. Requirements management and
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elicitation. Software design. Software architecture. Software construction.
Software testing. Software maintenance. Software reliability.
03603351

วิทยาศาสตรขอมูลเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Data Science)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603111
การคนคืน การประมวลผล และการจัดเก็บขอมูล การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การ
แบงประเภท การแบงกลุม การแสดงขอมูลดวยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห
เครือขายสังคม ขอมูลขนาดใหญ
Data retrieval, processing, and storage. Statistical inference. Regression.
Classification. Clustering. Data visualization. Time series. Recommendation
engines. Social network analysis. Big data.

03603352

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Laws and Ethics in Information Technology)
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็น
เกี่ยวกับการพาณิชยและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การใชงานคอมพิวเตอรผิดวัตถุประสงค ประเด็น
เกี่ยวกับความเทาเทียมกันทางสังคมในดานสารสนเทศ เสรีภาพในการพูด ภาวะสวนตัว ความ
เสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร ทรัพยสินทางปญญา
Laws and ethical issues related to computer and information technology.
Commerce and electronic transaction issues. Computer abuse. Social justice
issues. Free speech. Privacy. Risks in computer systems. Intellectual properties.

03603371

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing for Computer Engineers)
สัญญาณเวลาไมตอเนื่องและระบบ ระบบไมเปลี่ยนแปลงตามเวลาเชิงเสน การชัก
ตัวอยางสัญญาณและการสรางกลับ การแปลงฟูเรียรไมตอเนื่อง การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว ตัว
กรองดิจิทัล การแปลงซี การประยุกตทางดานการประมวลผลเสียงและภาพ
Discrete-time signals and systems. Linear time-invariant systems. Sampling
and reconstruction of signals. Discrete Fourier transform. Fast Fourier transform.
Digital filters. z-transform. Applications in audio and image processing.

03603372

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน: 03603112 และ 03603371
หลักมูลภาพดิจิทัล การแปลงคาความเขมแสงและการกรองเชิงพื้นที่ การปรับปรุง
คุณภาพภาพ การบูรณะและการสรางใหม การประมวลผลภาพสี เวฟเล็ตและการประมวลผล
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แบบหลายความละเอียด การบีบอัดภาพ การประมวลผลภาพเชิงสัณฐานวิทยา การแบงสวนภาพ
การแทนความหมายและการบอกลักษณะ การจําแนกวัตถุ การใชงานไลบรารีคอมพิวเตอรวิทัศน
Digital image fundamentals. Intensity transformations and spatial filtering.
Image enhancement. Restoration and reconstruction. Color image processing.
Wavelets and multiresolution processing. Image compression. Morphological
image processing. Image segmentation. Representation and description. Object
recognition. Using computer vision library.
03603411

การโปรแกรมเชิงฟงกชัน
3(3-0-6)
(Functional Programming)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603112
ฟงกชันชั้นหนึ่งและฟงกชันอันดับสูงกวา แลมบดา โครงสรางขอมูลเชิงฟงกชัน การไม
เปลี่ยนคาและการคงอยู สถานะและเอกลักษณ การออกแบบโปรแกรมเชิงฟงกชัน การโปรแกรม
แบบทํางานพรอมกัน การโปรแกรมเชิงฟงกชันในงานจริง
First-class and higher-order functions. Lambdas. Functional data
structures. Immutability and persistence. State and identity. Functional program
design. Concurrent programming. Real-world functional programming.

03603421

การเชื่อมตอเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี
3(3-0-6)
(Internetworking with TCP/IP)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603325
ภาพรวมของเครือขายอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีสําหรับการเขาถึงเครือขาย โพรโทคอลไอ
พีรุน 4 โพรโทคอลไอพีรุน 6 การเลือกและการสลับเสนทาง โพรโทคอลทีซีพีและยูดีพี โพรโท
คอลชั้นโปรแกรมประยุกต
Overview of the Internet. Network access technology. IP version 4. IP
version 6. Routing and switching. TCP and UDP protocols. Application layer
protocols.

03603422

เครือขายไรสายและเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Wireless and Mobile Networks)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603325
ภาพรวมเครือขายไรสายและเคลื่อนที่ แลนไรสายไอทริพเพิลอี 802.11 เครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนที่สอง รุนที่สาม และรุนที่สี่ไอพีเคลื่อนที่รุน 4 ไอพีเคลื่อนที่รุน 6 โปรแกรม
ประยุกตสําหรับเครือขายไรสายและเคลื่อนที่
Overview of wireless and mobile networks. IEEE 802.11 wireless LAN.
Second generation, third generation and fourth generation mobile phone
networks. Mobile IP version 4. Mobile IP version 6. Applications for wireless and
mobile networks.
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03603423

การโปรแกรมเครือขาย
3(3-0-6)
(Network Programming)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603325
ทีซีพี/ไอพี แบบจําลองไคลเอนต-เซิรฟเวอร การสื่อสารระหวางกระบวนการ สวนตอ
ประสานซ็อกเก็ตทีซีพีและยูดีพี กระบวนการดีมอน รอวซ็อกเก็ต ขั้นตอนวิธีสําหรับไคลเอนตและ
เซิรฟเวอร โปรแกรมขับอุปกรณเครือขาย
TCP/IP. Client-server model. Interprocess communications. TCP and UDP
socket interfaces. Daemon processes. Raw sockets. Algorithms for clients and
servers. Network device driver.

03603424

ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร I
1(0-3-2)
(Computer Networks Laboratory I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603325
การกําหนดคาเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน การทดลองโอเอสไอโมเดล การเชื่อมตอ
เครือขายคอมพิวเตอร การกําหนดหมายเลขไอพีและเครือขายยอย การเลือกเสนทางแบบสถิต
และแบบพลวัตร การกําหนดคาโปรโตคอลเลือกเสนทาง
Basic computer network configuration. Experiments on the OSI model.
Computer network interconnection. IP addressing and subnetting IP networks.
Static and dynamic routing. Configuring routing protocols.

03603425

ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร II
1(0-3-2)
(Computer Networks Laboratory II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603424 และ 03603421 หรือเรียนพรอมกัน
การใชงานสวิตชในดานของเครือขายแลนเสมือน การกําหนดเสนทางระหวางเครือขาย
แลนเสมือน การทําทรังคของเครือขายแลนเสมือน การกําหนดคาโปรโตคอลเอสพีที การใชงานดี
เอ็นเอส และ โปรโตคอลดีเอชซีพี การเชื่อมตอแวนดวยโปรโตคอลพีพีพี การเชื่อมตอเครือขาย
แวนดวยโปรโตคอลเฟรมรีเลย การใชงานเครือขายแลนไรสายพื้นฐาน
Using network switches for virtual local area network (VLAN). Configuring
inter-VLAN routing. Configuring VLAN trunking. Configuring SPT protocol (Spanning
Tree Protocol). Configuring DNS and DHCP server. Connecting WAN (Wide Area
Network) using PPP (Point-to-Point Protocol). Connecting WAN (Wide Area
Network) using Frame Relay. Configuring basic WLAN (Wireless LAN).

03603426

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Security)
ความปลอดภัยในโปรแกรมประยุกต ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือขายและเว็บ รูปแบบ
ของการโจมตี การปองกันและมาตรการตอบโต วิทยาการเขารหัสลับ

27

เราจะเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ในป 2562

Security in application programs, operating systems, networking systems,
and the web. Models of attacks. Prevention and countermeasures. Cryptography.
03603427

ระบบคอมพิวเตอรเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Computing)
อุปกรณเคลื่อนที่ โครงแบบสําหรับการพัฒนาบนระบบเคลื่อนที่ คุณสมบัติของฮารดแวร
เคลื่อนที่ การเชื่อมตอแบบไรสาย ขอมูลบนระบบเคลื่อนที่และการทําใหขอมูลสอดคลองกัน การ
รับรูตําแหนงที่อยู ปญหาดานความปลอดภัย
Mobile devices. Mobile development frameworks. Mobile hardware
features. Wireless connectivity. Mobile data and synchronization. Location
awareness. Security issues.

03603432

มโนทัศนภาษาโปรแกรม
3(3-0-6)
(Programming Language Concepts)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603112
โครงสรางของภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษาวากยสัมพันธ ชนิดขอมูล การ
ควบคุมลําดับการทํางาน การควบคุมโปรแกรมยอย การจัดการหนวยเก็บ เทคนิคการสัมฤทธิการ
แตละสวนของภาษา การศึกษาและเปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลักของการโปรแกรม
Structure of programming languages. Language processors. Syntax. Data
types. Sequence control. Subprogram control. Storage management.
Implementation techniques of each language feature. Study and comparison of
major programming paradigms.

03603435

การคํานวณแบบกลุมเมฆ
3(3-0-6)
(Cloud Computing)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603214 และ 03603325
กระบวนทัศนการคํานวณ หลักมูลการคํานวณแบบกลุมเมฆ สถาปตยกรรมและการ
จัดการการคํานวณแบบกลุมเมฆ แบบการใชงานและการใหบริการของการคํานวณแบบกลุมเมฆ
เทคโนโลยีที่ใชในการขับเคลื่อนการคํานวณแบบกลุมเมฆ ระบบเสมือน แบบการเขียนโปรแกรม
สําหรับการคํานวณแบบกลุมเมฆ การพัฒนาซอฟตแวรในระบบกลุมเมฆ ผูใหบริการกลุมเมฆ
ความปลอดภัยในการคํานวณแบบกลุมเมฆ
Computing paradigms. Cloud computing fundamentals. Cloud computing
architecture and management. Cloud deployment and service models.
Technological drivers for cloud computing. Virtualization. Programming models
for cloud computing. Software development in cloud systems. Cloud service
providers. Security in cloud computing.
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03603436

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3(3-0-6)
(Web Application Development)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603112
เทคโนโลยีเว็บ เอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอส โปรแกรมประยุกตฝงเซิรฟเวอร
สถาปตยกรรมเอ็มวีซี เว็บเฟรมเวิรคและการควบคุมรุน การวางผังเว็บ การพัฒนาเว็บแบบ
ขับเคลื่อนดวยการทดสอบ การเชื่อมตอกับฐานขอมูล เซสชันและการพิสูจนตัวจริง จาวาสคริปต
และเอแจ็กซ เว็บเซอรวิสและเซิรฟเวอรบนกลุมเมฆ
Web technology. HTML and CSS. Server-side applications. MVC
architecture. Web frameworks and version control. Web layout. Test-driven web
development. Database interfacing. Sessions and authentication. JavaScript and
Ajax. Web services and cloud servers.

03603437

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Application Development)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603112
อุปกรณและแพลตฟอรมเคลื่อนที่ สถาปตยกรรมเอ็มวีซี ทาทางการสัมผัส วงจรชีวิตตัว
ควบคุมและการจัดการหนวยความจํา การวางผัง การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับหลายอุปกรณ การโปรแกรมหลายเทรด สวนตอประสาน
โปรแกรมประยุกต การแจงเตือน วงจรชีวิตโปรแกรมประยุกต
Mobile devices and platforms. MVC architecture. Touch gestures.
Controller lifecycle and memory management. Layout. User interface design.
Application development for multiple devices. Multithread programming.
Application programming interfaces. Notification. Application lifecycle.

03603441

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Analysis and Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603112
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการ แบบจําลองโดเมน ภาษา
จําลองแบบ การออกแบบวัตถุ แบบแผนการออกแบบ สถาปตยกรรมซอฟตแวร การพัฒนาแบบ
ขับเคลื่อนดวยการทดสอบและการจัดสวนประกอบใหม
Software development methodologies. Requirements analysis. Domain
models. Modeling language. Object design. Design patterns. Software architecture.
Test-driven development and refactoring.

03603451

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Management)
การจัดวางหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการ สําหรับการออกแบบ การพัฒนา การ
29

เราจะเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ในป 2562

สราง การติดตั้ง การประเมินผลระบบสารสนเทศ การวิเคราะหคาใชจาย/ผลประโยชนสําหรับ
ระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอองคกร ตอบุคคล และตอสังคม
จริยธรรม กฎหมายและนโยบายระดับประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Organizing information technology (IT) departments. Planning information
systems. Managing IT resources. Project management for the design,
development, implementation, installation, and evaluation of an information
system. Cost/benefit analysis for information systems. Impacts of IT on
organizations, individuals, and societies. Ethics, laws, and national policies
concerning IT.
03603452

การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603351
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล การทําเหมืองรูปแบบที่เกิดบอย กฎความสัมพันธ การ
จําแนกขอมูลและการจัดกลุมขอมูล การทําเหมืองกระแสขอมูล การทําเหมืองขอมูลสังคม
เครื่องมือทําเหมืองขอมูล
Data mining techniques. Mining frequent patterns. Association rules. Data
classification anddata clustering. Mining data streams. Social data mining. Data
mining tools.

03603461

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603213
ปญญาประดิษฐเบื้องตน ตัวกระทํา กลยุทธการคนหา การคนหาขั้นสูง วิทยาการศึกษา
สํานึก เกม การวางแผน การแทนความรูและการหาเหตุผล การหาเหตุผลภายใตความไมแนนอน
การเรียนรูของเครื่องขั้นพื้นฐาน
Introduction to artificial intelligence. Agents. Search strategies. Advanced
search. Heuristics. Games. Planning. Knowledge representation and reasoning.
Reasoning under uncertainty. Basic machine learning.

03603462

การเรียนรูเชิงสถิติ
3(3-0-6)
(Statistical Learning)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603312
การทํานายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการสุมซ้ํา วิธีพื้นฐานจากตนไม ซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การจัดกลุมแบบเคมีนส การจัดกลุมแบบลําดับชั้น
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Quantitative and qualitative prediction. Resampling methods. Tree-based
methods. Support vector machines. Unsupervised learning. Principal components
analysis. K-means clustering. Hierarchical clustering.
03603463

ปญญาเชิงคํานวณโดยเลียนแบบวิธีการทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biologically-Inspired Computational Intelligence)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603213
การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ โครงขายประสาทเทียม ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือ ระบบ
ภูมิคุมกันเทียม ปญญารวมกลุม
Evolutionary computation. Artificial neural networks. Fuzzy systems.
Artificial immune systems. Swarm intelligence.

03603464

คอมพิวเตอรวิทัศน
3(3-0-6)
(Computer Vision)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603372
การเกิดภาพและแบบจําลองกลองหลักมูลการประมวลผลภาพดิจิทัล การตรวจหา
ลักษณะเฉพาะ การเลือกแบบรูปการประมวลผลเชิงกลุม การรูจําและการติดตามวัตถุ
Image formation and camera models. Fundamentals of digital image
processing. Feature detection. Pattern selection. Group processing. Object
recognition and tracking.

03603471

การเชื่อมตอกับระบบฝงตัว
3(3-0-6)
(Embedded Systems Interfacing)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603323
การนําเขาและสงออก อุปกรณจับสัญญาณและมอเตอร การแปลงสัญญาณ เครือขาย
ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมตอกับระบบฝงตัว วิทยาการหุนยนต
Input and output. Display devices. Sensors and motors. Signal conversion.
Networking. Automatic control systems. Embedded systems interfacing
techniques. Robotics.

03603481

เรขภาพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Graphics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417168 และ 03603112
อุปกรณเรขภาพคอมพิวเตอร การเกิดภาพและการมองเห็นของมนุษย ภาพสองมิติและ
สามมิติ เวกเตอร เมทริกซ และตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร การแปลงสองมิติและสามมิติ
มุมมองสามมิติ การสรางแบบจําลองสามมิติ สีและพื้นผิว รูปรางประสม กระดูกและการ
เคลื่อนไหวของแบบจําลอง การระบายน้ําหนัก มุมมองกลอง การสองสวาง การสะทอน เงา และ
จุดกําเนิดแสง ภาพเคลื่อนไหวและการจัดแสดง
31

เราจะเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ในป 2562

Computer graphic devices. Image creations and human vision.
2-dimensional and 3-dimensional images. Vectors, matrices, and mathematical
operators. 2-dimensional and 3-dimensional transformations. 3-dimensional
viewing. 3-dimensional modeling. Colors and textures. Blend shapes. Bones and
model animation. Weight painting. Camera viewing. Illuminations, reflections,
shadows, and light sources. Animations and rendering.
03603482

การออกแบบประสบการณของผูใช
3(3-0-6)
(User Experience Design)
คุณคาทางธุรกิจและสังคมของการออกแบบประสบการณของผูใช (ยูเอ็กซ) พื้นฐานของ
ยูเอ็กซ ความหมายและความสัมพันธของแนวคิดหลัก ปจจัยดานมนุษยกระบวนการออกแบบ
แบบมีมนุษยเปนศูนยกลาง การสรางแบบจําลองอยางรวดเร็วและการทดสอบผูใชวิธีและกลยุทธ
การประเมินผลการตีความขอมูลจากผลการทดสอบผูใชการบูรณาการกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ
หลักปฏิบัติที่ดีในการออกแบบยูเอ็กซ การออกแบบยูเอ็กซสําหรับเว็บอุปกรณเคลื่อนที่การคา
อิเล็กทรอนิกสและสื่อสังคมประวัติศาสตร แนวโนม และความทาทายบทบาทของนักออกแบบยู
เอ็กซในองคกร
Business and social values of User Experience (UX) Design. Foundation of
UX. Understanding and relationship of key concepts. Human factors. Humancentered design process. Rapid prototyping and user testing. Evaluation methods
and strategies. Interpretation of data from user test results. Integration with
product lifecycle. UX Design best practices. UX Design for the web, mobile, ecommerce, and social media. History, trends, and challenges. Roles of UX
designers in an organization.

03603484

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Game Development)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603112 และ 03603212
องคประกอบของเกมคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร กราฟกส
และเสียงในเกมคอมพิวเตอร กราฟกสสามมิติ ฟสิกสของเกม เครื่องยนตเกม ปญญาประดิษฐ
สําหรับเกม ระบบเกมออนไลน
Computer game components. Design and development of computer
games. Graphics and audio in computer games. 3D graphics. Game physics. Game
engines. Artificial intelligence in games. Online game systems.

03603485

เสียงดิจิทลั และดนตรีคอมพิวเตอร
(Digital Audio and Computer Music)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603371
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ทฤษฎีดนตรี การเชื่อมตอเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร การประพันธดวยขั้นตอนวิธี การ
บันทึกและแทนสัญญาณเสียงในคอมพิวเตอร การวิเคราะหเสียงในโดเมนเวลาและความถี่ ตัว
กรองดิจิทัล การสังเคราะหเสียง การสกัดลักษณะเดนของขอมูลเสียง จิตสวนศาสตร การเขารหัส
และการบีบอัดขอมูลเสียง
Music theory. Musical instruments and computer interfacing. Algorithmic
composition. Recording and representation of audio signals in the computer.
Time-domain and frequency-domain analysis of sounds. Digital filters. Sound
synthesis. Audio feature extraction. Psychoacoustics. Audio coding and
compression.
03603495

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร
1(0-3-2)
(Computer Engineering and Informatics Project Preparation)
การออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจ
และอางอิงเอกสารวิชาการ การนําเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมขอเสนอโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร การนําเสนอหัวขอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศศาสตร การพัฒนาขั้นตน
Design and management of engineering projects. Technical report writing.
Literature review and reference. Technical report presentation. Preparation for a
computer engineering and informatics project proposal. Presentation of the
project proposal. Initial development.

03603496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร
1-3
(Selected Topics in Computer Engineering and Informatics)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in computer engineering and informatics. Topics are
subject to change in each semester.

03603497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ศาสตร
Presentation and discussion of interesting topics in computer engineering
and informatics.

03603498

ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

1-3

33

เราจะเปนอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ในป 2562

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตรในระดับปริญญาตรี
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in computer engineering and informatics at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.
03603499

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร
2(0-6-3)
(Computer Engineering and Informatics Project)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03603495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร
Project of practical interest in various fields of computer engineering and
informatics.
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