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คำอธิ บำยรำยวิ ชำ
03603111 หลักการโปรแกรมเบือ้ งต้น I
3(2-3-6)
(Programming Fundamentals I)
การจัดระบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลและชุดคาสังในคอมพิ
่
วเตอร์
ภาษาระดับสูงและการแปล วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของภาษาระดับสูง การนาเข้าและ
ส่งออก ฟั งก์ชนั เงือ่ นไข การเรียกซ้า ชนิดข้อมูลลาดับ สตริง การทาซ้า ชนิดข้อมูล ผสม การ
วิเคราะห์แ ละแก้ปัญ หาด้ว ยโปรแกรม ความถู ก ต้อ งของโปรแกรมและการทวนสอบ การ
ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
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. Program correctness and
verification. Testing and debugging.
03603112 หลักการโปรแกรมเบือ้ งต้น II
3(2-3-6)
(Programming Fundamentals II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603111
คลาสและออบเจ็กต์ ชนิดข้อมูลอ้างอิง โครงสร้างแบบเชื่ อมโยง การโปรแกรมเชิง
วัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์และส่วน
ติดต่อผูใ้ ช้ การจัดการสิง่ ผิดปรกติ การทางานพร้อมกัน
Classes and objects. Reference data types. Linked structures. Object-oriented
programming. Object-oriented analysis and design. Event-driven programming and
user interfaces. Exception handling. Concurrency.
03603211 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
เซต ลาดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟั งก์ชนั วิธ ีพสิ ูจน์และวิธอี ุปนัย
ทางคณิตศาสตร์ นิยามและขัน้ ตอนวิธแี บบเรียกซ้า วิธกี ารนับและความสัมพันธ์แบบปรากฏ
ซ้า ความสัมพันธ์ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับทฤษฎีกราฟ
Sets, sequences, and functions. Logic. Growth of functions. Methods of proof
and mathematical induction. Recursive definitions and algorithms. Counting methods
and recurrence relations. Relations. Introduction to graph theory.
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03603212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Abstract Data Types and Problem Solving)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603111
แบบชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ ต้นไม้ และกราฟ การสร้าง
ข้อมูลนามธรรม ขัน้ ตอนวิธพี ้นื ฐานสาหรับแก้ปัญหา ได้แก่ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ
วิธเี ชิงฮิวริสติก การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขัน้ ตอนวิธ ี
Abstract data types: stack, queues, lists, trees, and graphs. Data abstraction.
Basic algorithms for problem solving: divide-and-conquer, heuristic methods. Analysis
of algorithm complexity.
03603213 การออกแบบและวิเคราะห์ขนั ้ ตอนวิธ ี
3(3-0-6)
(Algorithm Design and Analysis)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603211 และ 03603212
การออกแบบและวิเคราะห์ขนั ้ ตอนวิธ ี ความถูกต้องของขัน้ ตอนวิธ ี การวิเคราะห์
ความซับซ้อน ขัน้ ตอนวิธเี ชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การโปรแกรมแบบ
พลวัต ปั ญหาเชิงการจัด ปั ญหากราฟ ปั ญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพี
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.
03603214 ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะการโปรแกรม
1(0-3-2)
(Programming Skills Development Laboratory)
การพัฒนาทักษะ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธ ี การแก้ปัญหาด้วยการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Skills development. Design of data structures and algorithms. Problem solving
by computer programming.
03603221 การออกแบบระบบดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Systems Design)
ระบบดิจทิ ลั พืน้ ฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจทิ ลั ลอจิกเกต การ
ลดขนาดตรรกะให้เล็กทีส่ ุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลาดับ ฟลิป -ฟล็อป วงจรเชิง
ลาดับแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พีแอลเอ รอม และแรม วงจรคานวณ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ
Basic digital systems. Boolean algebra. Digital design techniques. Logic
gates. Logic minimization. Standard combinational circuits, sequential circuits. Flip-
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flops. Synchronous and asynchronous sequential circuits. PLA, ROM, and RAM.
Arithmetic circuits. Computer-aided logic design.
03603222 ปฏิบตั กิ ารวงจรตรรก
(Logic Circuit Laboratory)
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียนในวิชา 03603221
Laboratory works related to the topics in 03603221.

1(0-3-2)

03603223 สถาปั ตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Architecture and Organization)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603221
พืน้ ฐานสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ การจัดระบบและ
สถาปั ตยกรรมระบบหน่ วยความจา ส่วนต่อประสานและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี ระบบ
ย่อยอุปกรณ์ การออกแบบตัวประมวลผลและการจัดระบบซีพียู ประสิทธิภาพและการเพิ่ม
สมรรถนะ แบบจาลองระบบแบบกระจาย
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.
03603225 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเว็บ
1(0-3-2)
(Web Technology Laboratory)
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บและการพัฒนาเว็บ เอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอส สคริปต์ฝัง่
เซิรฟ์ เวอร์และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล จาวาสคริปต์และเอแจ็กซ์
Web applications and web development. HTML and CSS. Server-side
scripting and database interfacing. JavaScript and Ajax.
03603251 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603111
ลัก ษณะทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
เทคนิคการเก็บข้อมูล การบริการจัดการและ
ค้นหาข้อมูล การจัด การแฟ้ มข้อมูล หลักการของระบบฐานข้อมู ลและการจัดการฐานข้อมูล
เอนทิตแี ละความสัมพันธ์ การปรับบรรทัดฐานของข้อมูล ภาษานิยามข้อมูล การประยุกต์ใช้
งานระบบฐานข้อมูล
General characteristics of information systems. Data storage techniques. Data
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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.
03603252 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
(Database Systems Laboratory)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603251 หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียนในวิชา 03603251
Laboratory works related to the topics in 03603251.

1(0-3-2)

03603312 ความน่าจะเป็ นและกระบวนการสุ่มสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Probability and Random Processes for Computer Engineers)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01417168
ความน่ าจะเป็ น ความน่ าจะเป็ นแบบมีเงื่อนไขและความเป็ นอิสระของเหตุการณ์ ตัว
แปรสุ่ม ฟั งก์ชนั การแจกแจงและความหนาแน่น ฟั งก์ชนั ของตัวแปรสุ่มเดียว ตัวแปรสุ่มหลาย
ตัว การดาเนินการกับตัวแปรสุ่มตัวเดียวและหลายตัว กฎของจานวนเลขขนาดใหญ่ ทฤษฎี
จากัดช่ ว งกลาง กระบวนการสุ่ ม และการประยุกต์ การประยุก ต์กับ ปั ญ หาทางวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร์
Probability. Conditional probability and independence of events. Random
variables. Distribution and density functions. Functions of one random variable.
Multiple random variables. Operations on one and multiple random variables. Laws of
large numbers. Central limit theorem. Random processes and their applications.
Application to computer engineering problems.
03603321 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)
(Microcontroller and Microprocessor System Design)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603223
พื้น ฐานการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์แ ละไมโครโปรเซสเซอร์ การ
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ดิจทิ ัล ขาเข้ าและขาออก วงจรเวลา วงจรสุ นั ข ยามและการ
ขัดจังหวะ การโปรแกรมภาษาชัน้ สูง บัสของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์
การจัดการหน่ วยความจา การเชื่อมต่อกับหน่ วยเก็บข้อมูล ส่วนต่อประสานระหว่างมนุ ษย์
และคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ภาษาพรรณนาฮาร์ดแวร์ ส่วนต่อประสานแบบอนาลอก
Basics of microcontroller and microprocessor system design. Assembly
language programming. Digital I/O. Timer. Watchdog and interrupt. High-level
language programming. Microcontroller and microprocessor bus. Memory
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management. Storage interfaces. Human-computer interfaces. Communication.
Hardware description language. Analog interfaces.
03603322 ปฏิบตั กิ ารระบบคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
(Computer System Laboratory)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603222 และ 03603223
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียนในวิชา 03603223 และ 03603321
Laboratory works related to the topics in 03603223 and 03603321.
03603323 ระบบฝั งตัว
3(3-0-6)
(Embedded Systems)
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝั งตัว การเขียนโปรแกรมบนระบบฝั งตัว เทคโนโลยีท่ี
เกีย่ วข้องในระบบฝั งตัว หลักการออกแบบระบบฝั งตัว การควบคุมพอร์ตอินพุต /เอาต์พุตแบบ
ต่างๆ ระบบปฏิบตั กิ ารเวลาจริง การสื่อสารบนระบบฝั งตัว การจัดเก็บ ข้อมูล อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ในระบบฝั งตัว
Embedded microcontrollers. Embedded programming. Related technologies in
embedded systems. Embedded systems design methodologies. Input and output
ports. Real-time operating systems. Communication on embedded systems. Storage.
Embedded system peripherals.
03603325 การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Communications)
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิ ด สื่อนาสัญญาณ การส่ ง ข้ อ มู ล ใน
ชัน้ กายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
และบริเวณกว้าง สถาปั ตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล
Data communication networks and open system standards. Transmission
media. Data transmission in physical layer. Data link controls. Technologies of local
area networks and wide area networks. Communication architecture and protocols.
03603332 ระบบปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
(Operating Systems)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603223
แนวคิดของระบบปฏิบตั ิการ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการ
กาหนดลาดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่ วยความจา ระบบแฟ้ ม
ความมันคงของระบบคอมพิ
่
วเตอร์
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Concepts of operating systems. Processes and concurrency. Process
management and scheduling. Input/output management. Memory management. File
systems. Computer systems security.
03603341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4(3-3-8)
(Software Engineering)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603112 และ 03603212
แนวคิดด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการ
และการดึงข้อมูลความต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ การพัฒนา
แบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ ยูเอ็มแอล สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบแผนการออกแบบ
เทคนิคการสร้างซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software process concepts. Software process models. Requirements
management and elicitation. Object-oriented analysis and design techniques. Testdriven development. UML. Software architecture. Design patterns. Software
construction techniques. Software testing techniques. Software project management.
03603351 วิทยาศาสตร์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Data Science)
การค้นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล การอนุ มานเชิงสถิติ การถดถอย
การแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม การแสดงข้อ มูลด้วยภาพ อนุ กรมเวลา เครื่องแนะนา การ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่
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)
กฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็น
เกี่ยวกับ การพาณิชย์แ ละธุ รกรรมอิเล็ค ทรอนิ ค ส์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ผ ิดวัต ถุ ประสงค์
ประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางสังคมในด้านสารสนเทศ เสรีภาพในการพูด ภาวะ
ส่วนตัว ความเสีย่ งในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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.
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03603371 การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ลั สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing for Computer Engineers)
สัญ ญาณเวลาไม่ต่อเนื่องและระบบ ระบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเชิงเส้น การชัก
ตัวอย่างสัญญาณและการสร้างกลับ การแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว ตัว
กรองดิจทิ ลั การแปลงซี การประยุกต์ทางด้านการประมวลผลเสียงและภาพ
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 การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
หลัก มูล การประมวลผลภาพดิจทิ ัล การปรับปรุงคุ ณ ภาพภาพในโดเมนพื้น ที่และ
โดเมนความถี่ การบูรณะภาพ เวฟเล็ต และการประมวลผลแบบหลายความละเอียด การ
ประมวลผลภาพแบบสัญฐานวิทยา การแบ่งส่วนภาพ
Fundamentals of digital image processing. Image enhancement in spatial
domain and frequency domain. Image restoration. Wavelets and multi-resolution
processing. Morphological image processing. Image segmentation.
03603411 การโปรแกรมเชิงฟั งก์ชนั
3(3-0-6)
(Functional Programming)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603112
ฟั งก์ชนั ชัน้ หนึ่งและฟั งก์ชนั อันดับสูงกว่า แลมบ์ดา โครงสร้างข้อมูลเชิงฟั งก์ชนั การไม่
เปลี่ย นค่ าและการคงอยู่ สถานะและเอกลัก ษณ์ การออกแบบโปรแกรมเชิงฟั งก์ช ัน การ
โปรแกรมแบบทางานพร้อมกัน การโปรแกรมเชิงฟั งก์ชนั ในงานจริง
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 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Networks)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603325
ชุดโพรโทคอลทีซพี /ี ไอพี การออกแบบเลขทีอ่ ยู่ไอพี โพรโทคอลการจัดเส้ นทาง การ
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยทีซพี /ี ไอพี การจัดการเครือข่าย ความมันคงของเครื
่
อข่าย เอ็ม
พีแอลเอส โปรแกรมประยุกต์ดา้ นเครือข่าย
TCP/IP protocol suite. IP address design. Routing protocols. Internetworking
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with TCP/IP. Network management. Network security. MPLS. Network applications.
03603422

เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Wireless and Mobile Networks)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603325
ภาพรวมเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ แลนไร้สายไอทริพเพิลอี 802.11 เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีร่ นุ่ ทีส่ อง รุ่นทีส่ าม และรุ่นทีส่ ไ่ี อพีเคลื่อนทีร่ ุ่น 4 ไอพีเคลื่อนทีร่ นุ่ 6
โปรแกรมประยุกต์สาหรับเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
Overview of wireless and mobile networks. IEEE 802.11 wireless LAN. Second
generation, third generation and fourth generation mobile phone networks. Mobile IP version
Mobile IP version 6. Applications for wireless and mobile networks.

03603423 การโปรแกรมเครือข่าย
3(3-0-6)
(Network Programming)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603325
ทีซพี /ี ไอพี แบบจาลองไคลเอนต์-เซิรฟ์ เวอร์ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ส่วนต่อ
ประสานซ็อกเก็ตทีซพี แี ละยูดพี ี กระบวนการดีมอน รอว์ซอ็ กเก็ต ขัน้ ตอนวิธสี าหรับ ไคลเอนต์
และเซิรฟ์ เวอร์ โปรแกรมขับอุปกรณ์เครือข่าย
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

ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ I
1(0-3-2)
(Computer Networks Laboratory I)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อนหรือเรียนพร้อมกัน : 03603325
การก าหนดค่ า เครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์พ้ืน ฐาน การทดลองโอเอสไอโมเดล การ
เชื่อ มต่ อ เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ การก าหนดหมายเลขไอพีแ ละเครือ ข่ายย่อ ย การเลือ ก
เส้นทางแบบสถิตและแบบพลวัตร การกาหนดค่าโปรดโตคอลเลือกเส้นทาง
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.
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03603425

ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ II
1(0-3-2)
(Computer Networks Laboratory II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อนหรือเรียนพร้อมกัน : 03603324 และ 03603421
การใช้ง านสวิต ซ์ ในด้านของเครือ ข่า ยแลนเสมือ น การก าหนดเส้น ทางระหว่ า ง
เครือข่ายแลนเสมือน การทาทรังค์ของเครือข่ายแลนเสมือน การกาหนดค่าโปรโตคอลเอสพีที
การใช้งานดีเอ็นเอส และโปรโตคอลดีเอชซีพี การเชื่อมต่ อแวนด้วยโปรโตคอลพีพีพี การ
เชื่อมต่อเครือข่ายแวนด้วยโปรโตคอล เฟรมรีเลย์ การใช้งานเครือข่ายแลนไร้สายพืน้ ฐาน
Using network switches for virfual 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 (Wireiess LAN).

03603426

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Security)
ความปลอดภัย ในโปรแกรมประยุก ต์ ระบบปฏิบ ัติก าร ระบบเครือ ข่ า ยและเว็บ
รูปแบบของการโจมตี การป้ องกันและมาตรการตอบโต้ วิทยาการเข้ารหัสลับ
Security in application programs, operating systems, networking systems, and
the web. Models of attacks. Prevention and countermeasures. Cryptography.

03603427

ระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Computing)
อุ ป กรณ์ เคลื่อ นที่ โครงแบบส าหรับ การพัฒ นาบนระบบเคลื่อ นที่ คุ ณ สมบัติข อง
ฮาร์ด แวร์เคลื่อ นที่ การเชื่อ มต่ อ แบบไร้ส าย ข้อ มูล บนระบบเคลื่อ นที่และการท าให้ข้อ มูล
สอดคล้องกัน การรับรูต้ าแหน่งทีอ่ ยู่ ปั ญหาด้านความปลอดภัย
Mobile devices. Mobile development frameworks. Mobile hardware features.
Wireless connectivity. Mobile data and synchronization. Location awareness. Security
issues.

03603432 มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม
3(3-0-6)
(Programming Language Concepts)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603112
โครงสร้างของภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษาวากยสั มพันธ์ ชนิดข้อมูล การ
ควบคุมลาดับการทางาน การควบคุมโปรแกรมย่อย การจัดการหน่ วยเก็บ เทคนิคการสัมฤทธิ
การแต่ละส่วนของภาษา การศึกษาและเปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลักของการโปรแกรม
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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.
03603437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Application Development)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603112
อุปกรณ์และแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ สถาปั ตยกรรมเอ็มวีซี ท่าทางการสัมผัส วงจรชีวติ
ตัวควบคุมและการจัดการหน่วยความจา การวางผัง การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับหลายอุปกรณ์ การโปรแกรมหลายเทรด ส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์ การแจ้งเตือน วงจรชีวติ โปรแกรมประยุกต์
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 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Analysis and Design)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603112
ระเบียบวิธกี ารพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ แบบจาลองโดเมน ภาษา
จาลองแบบ การออกแบบวัตถุ แบบแผนการออกแบบ สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนา
แบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบและการจัดส่วนประกอบใหม่
Software development methodologies. Requirements analysis. Domain models.
Modeling language. Object design. Design patterns. Software architecture. Testdriven development and refactoring.
03603451 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Management)
การจัดวางหน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการ สาหรับการออกแบบ การพัฒนา
การสร้าง การติดตัง้ การประเมินผลระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/ผลประโยชน์
สาหรับระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์ กร ต่อบุคคล และต่อ
สังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบายระดับประเทศเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Organizing information technology (IT) departments. Planning information
systems. Managing IT resources. Project management for the design, development,
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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.
03603461 ปั ญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603213
บทนาสู่ปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจา กลไกการหาเหตุผล การ
หาเหตุผลแบบน่ าจะเป็ นและเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้ของเครื่อง การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอร์วทิ ศั น์ ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
Introduction to artificial intelligence. Knowledge representation. Memory
structures. Reasoning mechanisms. Probabilistic reasoning and searching techniques.
Games. Planning. Machine learning. Natural language processing. Computer vision.
Expert systems.
03603463 ปั ญญาเชิงคานวณโดยเลียนแบบวิธกี ารทางชีวภาพ
(Biologically-Inspired Computational Intelligence)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603213
การค านวณเชิงวัฒ นาการ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบตรรกศาสตร์ค ลุ มเครือ
ระบบภูมคิ ุม้ กันเทียม ปั ญญารวมกลุ่ม
Evolutionary computation. Artificial neural networks. Fuzzy systems. Artificial
immune systems. Swarm intelligence.
03603464 คอมพิวเตอร์วทิ ศั น์
3(3-0-6)
(Computer Vision)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603372
การเกิด ภาพและแบบจ าลองกล้อ งหลัก มูล การประมวลผลภาพดิจ ิท ัล การตรวจหา
ลักษณะเฉพาะ การเลือกแบบรูปการประมวลผลเชิงกลุ่ม การรูจ้ าและการติดตามวัตถุ
Image formation and camera models. Fundamentals of digital image processing.
Feature detection. Pattern selection. Group processing. Object recognition and
tracking.
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03603471 การเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Microcomputer Interfacing)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603321
อุปกรณ์สวิตช์และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์จบั สัญญาณ การแปลงสัญญาณ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เทคนิค การเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
เชื่อมต่อ วิทยาการหุ่นยนต์
Switching devices and applications. Sensors. Signal conversion. Automatic
control systems. Microcomputer interfacing techniques. Microcontrollers and
interfacing. Robotics.
03603481 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
3(3-0-6)
(Computer Graphics)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01417168 และ 03603213
ฮาร์ดแวร์ท่ใี ช้ในการแสดงภาพคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ การแปลงรูปสองมิติ การย้าย
ตาแหน่ งในสองมิตแิ ละสามมิติ การตัดภาพขอบล้น มุมมองสามมิติ ขัน้ ตอนวิธกี ารคานวณหา
พื้นผิวที่มองเห็นและแบบจาลองการส่องสว่าง แบบจาลองเชิงเรขาคณิต รูปแบบของภาพ
ทฤษฎีส ี
Display hardware and applications. 2-dimensional scan conversion. 2dimensional and 3-dimensional transformations. Clipping. 3-dimensional viewing.
Visible surface algorithms and illumination models. Geometric modeling. Image
formats. Color theories.
03603482 การออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ ช้
3(3-0-6)
(User Experience Design)
คุณค่าทางธุรกิจและสังคมของการออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ ช้ (ยูเอ็กซ์) พืน้ ฐานของยู
เอ็กซ์ ความหมายและความสัมพันธ์ของแนวคิดหลัก ปั จจัยด้านมนุษย์กระบวนการออกแบบ
แบบมีมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง การสร้างแบบจาลองอย่างรวดเร็วและการทดสอบผูใ้ ช้วธิ แี ละกล
ยุทธ์การประเมินผลการตีความข้อมูลจากผลการทดสอบผูใ้ ช้การบูรณาการกับวงจรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์หลักปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการออกแบบยูเอ็กซ์
การออกแบบยูเอ็กซ์สาหรับเว็บอุปกรณ์
เคลื่อนทีก่ ารค้าอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมประวัตศิ าสตร์ แนวโน้ม และความท้าทายบทบาท
ของนักออกแบบยูเอ็กซ์ในองค์กร
Business and social values of User Experience (UX) Design. Foundation of UX.
Understanding and relationship of key concepts. Human factors. Human-centered
design process. Rapid prototyping and user testing. Evaluation methods and
strategies. Interpretation of data from user test results. Integration with product
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lifecycle. UX Design best practices. UX Design for the web, mobile, e-commerce, and
social media. History, trends, and challenges. Roles of UX designers in an
organization.
03603484

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Game Development)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603112 และ 03603212
องค์ ป ระกอบของเกมคอมพิว เตอร์ การออกแบบและพัฒ นาเกมคอมพิ ว เตอร์
กราฟิ ก ส์แ ละเสีย งในเกมคอมพิว เตอร์ กราฟิ ก ส์ส ามมิติ ฟิ ส ิก ส์ข องเกม เครื่อ งยนต์เกม
ปั ญญาประดิษฐ์สาหรับเกม ระบบเกมออนไลน์
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 เสียงดิจทิ ลั และดนตรีคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Digital Audio and Computer Music)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603371
ทฤษฎีดนตรี การเชื่อมต่อเครื่องดนตรีกบั คอมพิวเตอร์ การประพันธ์ดว้ ยขัน้ ตอนวิธ ี
การบัน ทึก และแทนสัญ ญาณเสีย งในคอมพิว เตอร์ การวิเคราะห์เสีย งในโดเมนเวลาและ
ความถี่ ตัว กรองดิจทิ ลั การสังเคราะห์เสียง การสกัดลักษณะเด่นของข้อมูล เสียง จิต สวน
ศาสตร์ การเข้ารหัสและการบีบอัดข้อมูลเสียง
Music theory. Musical instruments and computer interfacing. Algorithmic
composition. Recording and representation of audio signals in the computer. Timedomain and frequency-domain analysis of sounds. Digital filters. Sound synthesis.
Audio feature extraction. Psychoacoustics. Audio coding and compression.
03603495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
1(0-3-2)
(Computer Engineering and Informatics Project Preparation)
การออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจ
และอ้างอิง เอกสารวิช าการ การน าเสนอรายงานวิช าการ การเตรีย มข้อ เสนอโครงงาน
วิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ การน าเสนอหัว ข้อ โครงงานวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
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
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proposal.
03603496 เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
1-3
(Selected Topics in Computer Engineering and Informatics)
เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ หัวข้อเรือ่ งเปลีย่ นไปใน
แต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in computer engineering and informatics. Topics are subject
to change in each semester.
03603497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์
Presentation and discussion of interesting topics in computer engineering and
informatics.
03603498 ปั ญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับปริญญา
ตรี และเรียบเรียงเขียนเป็ นรายงาน
Study and research in computer engineering and informatics at the bachelor’s
degree level and compile into a written report.
03603499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
2(0-6-3)
(Computer Engineering and Informatics Project)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 03603495
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
Project of practical interest in various fields of computer engineering and
informatics.

