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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

03603111 หลกัการโปรแกรมเบือ้งตน้ I     3(2-3-6) 
 (Programming Fundamentals I)  
  การจดัระบบพื้นฐานของคอมพวิเตอร ์การแทนข้อมูลและชุดค าสัง่ในคอมพิวเตอร ์

ภาษาระดบัสูงและการแปล วากยสมัพนัธแ์ละอรรถศาสตรข์องภาษาระดบัสูง การน าเขา้และ
ส่งออก ฟังก์ชนั เงือ่นไข การเรยีกซ ้า ชนิดขอ้มลูล าดบั สตรงิ การท าซ ้า ชนิดขอ้มลูผสม การ
วเิคราะห์และแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม ความถูกต้องของโปรแกรมและการทวนสอบ การ
ทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 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 หลกัการโปรแกรมเบือ้งตน้ II 3(2-3-6) 
 (Programming Fundamentals II)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603111  
  คลาสและออบเจก็ต์ ชนิดข้อมูลอ้างอิง โครงสรา้งแบบเชื่อมโยง การโปรแกรมเชิง

วตัถุ การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ การโปรแกรมแบบขบัเคลื่อนดว้ยเหตุการณ์และส่วน
ตดิต่อผูใ้ช ้การจดัการสิง่ผดิปรกต ิการท างานพรอ้มกนั 
 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 คณติศาสตรเ์ตม็หน่วย 3(3-0-6) 
 (Discrete Mathematics)  
  เซต ล าดบั และฟังก์ชนั ตรรกศาสตร ์การเตบิโตของฟังก์ชนั วธิีพสิูจน์และวธิอุีปนัย

ทางคณิตศาสตร ์นิยามและขัน้ตอนวธิแีบบเรยีกซ ้า วธิกีารนับและความสมัพนัธแ์บบปรากฏ
ซ ้า ความสมัพนัธ ์ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎกีราฟ 
 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 แบบชนิดขอ้มลูนามธรรมและการแกปั้ญหา 3(3-0-6) 
 (Abstract Data Types and Problem Solving)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603111  
  แบบชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ ต้นไม้ และกราฟ การสรา้ง

ขอ้มูลนามธรรม ขัน้ตอนวธิพีื้นฐานส าหรบัแก้ปัญหา ไดแ้ก่ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ 
วธิเีชงิฮวิรสิตกิ การวเิคราะหค์วามซบัซอ้นของขัน้ตอนวธิ ี
 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 การออกแบบและวเิคราะหข์ัน้ตอนวธิ ี 3(3-0-6) 
 (Algorithm Design and Analysis)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603211 และ 03603212  
  การออกแบบและวเิคราะหข์ัน้ตอนวธิ ีความถูกตอ้งของขัน้ตอนวธิ ีการวเิคราะห์

ความซบัซอ้น ขัน้ตอนวธิเีชงิละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ  การโปรแกรมแบบ
พลวตั ปัญหาเชงิการจดั ปัญหากราฟ ปัญหาแบบสมบูรณ์เอน็พ ี
 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 ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการโปรแกรม 1(0-3-2) 
 (Programming Skills Development Laboratory)  
  การพฒันาทกัษะ การออกแบบโครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิี การแกปั้ญหาดว้ยการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 Skills development. Design of data structures and algorithms. Problem solving 
by computer programming. 
 

03603221 การออกแบบระบบดจิทิลั 3(3-0-6) 
 (Digital Systems Design)  
  ระบบดจิทิลัพืน้ฐาน พชีคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดจิทิลั ลอจกิเกต การ

ลดขนาดตรรกะให้เลก็ทีสุ่ด วงจรเชงิประสมมาตรฐาน วงจรเชงิล าดบั ฟลปิ-ฟลอ็ป วงจรเชงิ
ล าดบัแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พแีอลเอ รอม และแรม วงจรค านวณ  การ
ใชค้อมพวิเตอรช์่วยออกแบบทางตรรกะ 
 Basic digital systems. Boolean algebra. Digital design techniques. Logic 
gates. Logic minimization. Standard combinational circuits, sequential circuits. Flip-

วช.มก. 1-1 
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flops. Synchronous and asynchronous sequential circuits. PLA, ROM, and RAM. 
Arithmetic circuits. Computer-aided logic design. 
 

03603222 ปฏบิตักิารวงจรตรรก 1(0-3-2) 
 (Logic Circuit Laboratory)  
  ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิา 03603221  

 Laboratory works related to the topics in 03603221. 
 

 

03603223 สถาปัตยกรรมและการจดัระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Architecture and Organization)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603221  
  พืน้ฐานสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ คณติศาสตรข์องคอมพวิเตอร ์ การจดัระบบและ

สถาปัตยกรรมระบบหน่วยความจ า ส่วนต่อประสานและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบล ีระบบ
ย่อยอุปกรณ์ การออกแบบตวัประมวลผลและการจดัระบบซพีียู ประสทิธภิาพและการเพิ่ม
สมรรถนะ แบบจ าลองระบบแบบกระจาย 
 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 ปฏบิตักิารเทคโนโลยเีวบ็ 1(0-3-2) 
 (Web Technology Laboratory)  
  โปรแกรมประยุกต์บนเวบ็และการพฒันาเวบ็ เอชทเีอม็แอลและซเีอสเอส สครปิต์ฝัง่

เซริฟ์เวอรแ์ละการเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู จาวาสครปิตแ์ละเอแจก็ซ์ 
 Web applications and web development. HTML and CSS. Server-side 
scripting and database interfacing. JavaScript and Ajax. 
 

03603251 ระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
 (Database Systems) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603111 
 

  ลกัษณะทัว่ไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บข้อมูล การบรกิารจดัการและ
ค้นหาขอ้มูล การจดัการแฟ้มข้อมูล หลกัการของระบบฐานข้อมูลและการจดัการฐานขอ้มูล 
เอนทติแีละความสมัพนัธ์ การปรบับรรทดัฐานของขอ้มูล ภาษานิยามขอ้มลู การประยุกต์ใช้
งานระบบฐานขอ้มลู 
 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 ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 1(0-3-2) 
 (Database Systems Laboratory) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603251 หรอืเรยีนพรอ้มกนั 
 

  ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิา 03603251 
 Laboratory works related to the topics in 03603251. 
 

03603312 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มส าหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Probability and Random Processes for Computer Engineers)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01417168  
  ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมเีงื่อนไขและความเป็นอสิระของเหตุการณ์ ตวั

แปรสุ่ม ฟังก์ชนัการแจกแจงและความหนาแน่น ฟังกช์นัของตวัแปรสุ่มเดยีว ตวัแปรสุ่มหลาย
ตวั การด าเนินการกบัตวัแปรสุ่มตวัเดยีวและหลายตวั  กฎของจ านวนเลขขนาดใหญ่ ทฤษฎี
จ ากัดช่วงกลาง กระบวนการสุ่ม และการประยุกต์ การประยุกต์กับปัญหาทางวิศวกรรม
คอมพวิเตอร ์
 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 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละระบบไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6) 
 (Microcontroller and Microprocessor System Design)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603223  
  พื้นฐานการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ การ

โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ดิจทิัลขาเข้าและขาออก วงจรเวลา วงจรสุนัขยามและการ
ขดัจงัหวะ การโปรแกรมภาษาชัน้สูง บสัของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร ์
การจดัการหน่วยความจ า การเชื่อมต่อกบัหน่วยเก็บขอ้มูล  ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์
และคอมพวิเตอร ์การสื่อสาร ภาษาพรรณนาฮารด์แวร ์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 ปฏบิตักิารระบบคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
 (Computer System Laboratory)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603222 และ 03603223  
  ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิา 03603223 และ 03603321 

 Laboratory works related to the topics in 03603223 and 03603321. 
 

03603323 ระบบฝังตวั 3(3-0-6) 
 (Embedded Systems)  
  ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝังตัว การเขยีนโปรแกรมบนระบบฝังตวั เทคโนโลยทีี่

เกีย่วขอ้งในระบบฝังตวั หลกัการออกแบบระบบฝังตวั การควบคุมพอรต์อนิพุต/เอาต์พุตแบบ
ต่างๆ ระบบปฏบิตักิารเวลาจรงิ การสื่อสารบนระบบฝังตวั การจดัเกบ็ขอ้มลู อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ในระบบฝังตวั 
 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 การสื่อสารขอ้มลู 3(3-0-6) 
 (Data Communications)  
  เครอืขา่ยการสื่อสารขอ้มลูและมาตรฐานระบบเปิด สื่อน าสญัญาณ  การส่ งข้อมู ล ใน

ชัน้กายภาพ  การควบคุมในระดบัเชื่อมโยงขอ้มูล  เทคโนโลยขีองเครอืข่ายบรเิวณเฉพาะที ่
และบรเิวณกวา้ง  สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล 
 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 ระบบปฏบิตักิาร  3(3-0-6) 
 (Operating Systems)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603223  
  แนวคดิของระบบปฏิบตัิการ กระบวนการและภาวะพรอ้มกนั  การจดัการและการ

ก าหนดล าดบักระบวนการ การจดัการรบัเขา้/ส่งออก การจดัการหน่วยความจ า ระบบแฟ้ม 
ความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร ์
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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 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 4(3-3-8) 
 (Software Engineering)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603112 และ 03603212  
  แนวคดิดา้นกระบวนการซอฟต์แวร ์ตวัแบบของกระบวนการซอฟต์แวร ์ การจดัการ

และการดงึข้อมูลความต้องการ เทคนิคการวเิคราะห์และการออกแบบเชงิวตัถุ การพฒันา
แบบขบัเคลื่อนด้วยการทดสอบ ยูเอ็มแอล สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์แบบแผนการออกแบบ 
เทคนิคการสรา้งซอฟตแ์วร ์เทคนิคการตรวจสอบซอฟตแ์วร ์การจดัการโครงการซอฟตแ์วร ์
 Software process concepts. Software process models. Requirements 
management and elicitation. Object-oriented analysis and design techniques. Test-
driven development. UML. Software architecture. Design patterns. Software 
construction techniques. Software testing techniques. Software project management. 
 

03603351 วทิยาศาสตรข์อ้มลูเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Data Science)  

          การค้นคนื การประมวลผล และการจดัเก็บข้อมูล การอนุมานเชงิสถิติ การถดถอย 
การแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม การแสดงข้อมูลด้วยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะน า การ
วเิคราะหเ์ครอืขา่ยสงัคม ขอ้มลูขนาดใหญ่ 

         Data retrieval, processing, and storage. Statistical inference. Regression. 
Classification. Clustering. Data visualization. Time series. Recommendation engines. 
Social network analysis. Big data. 
 

03603352 กฎหมายและจรยิธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Laws and Ethics in Information Technology)  
  กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ประเดน็

เกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ผิดวตัถุประสงค ์
ประเด็นเกี่ยวกบัความเท่าเทยีมกนัทางสงัคมในด้านสารสนเทศ  เสรภีาพในการพูด ภาวะ
ส่วนตวั ความเสีย่งในระบบคอมพวิเตอร ์ทรพัยส์นิทางปัญญา 
 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 การประมวลผลสญัญาณดจิทิลัส าหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing for Computer Engineers)  
  สญัญาณเวลาไม่ต่อเนื่องและระบบ ระบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเชงิเส้น การชกั

ตวัอยา่งสญัญาณและการสรา้งกลบั การแปลงฟูเรยีรไ์ม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรยีรแ์บบเรว็ ตวั
กรองดจิทิลั การแปลงซ ีการประยกุตท์างดา้นการประมวลผลเสยีงและภาพ 
 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 การประมวลผลภาพดจิทิลั 3(3-0-6) 
 (Digital Image Processing)  
 
 
 
 
 
 
 
03603411 

 หลกัมูลการประมวลผลภาพดิจทิัล การปรบัปรุงคุณภาพภาพในโดเมนพื้นที่และ
โดเมนความถี่ การบูรณะภาพ เวฟเล็ตและการประมวลผลแบบหลายความละเอียด การ
ประมวลผลภาพแบบสญัฐานวทิยา 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. 
 
การโปรแกรมเชงิฟังกช์นั                                                         3(3-0-6) 
(Functional Programming) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603112 

ฟังก์ชนัชัน้หนึ่งและฟังก์ชนัอนัดบัสูงกว่า แลมบ์ดา โครงสรา้งขอ้มูลเชงิฟังก์ชนั การไม่
เปลี่ยนค่าและการคงอยู่ สถานะและเอกลกัษณ์ การออกแบบโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การ
โปรแกรมแบบท างานพรอ้มกนั การโปรแกรมเชงิฟังกช์นัในงานจรงิ 

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 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Networks)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603325  
 
 
 
 

 ชุดโพรโทคอลทซีพี/ีไอพ ีการออกแบบเลขทีอ่ยู่ไอพ ีโพรโทคอลการจดัเส้นทาง การ
เชื่อมโยงระหว่างเครอืขา่ยดว้ยทซีพี/ีไอพ ีการจดัการเครอืขา่ย ความมัน่คงของเครอืข่าย เอม็
พแีอลเอส โปรแกรมประยกุตด์า้นเครอืขา่ย 
 TCP/IP protocol suite. IP address design. Routing protocols. Internetworking 
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03603422 

with TCP/IP. Network management. Network security. MPLS. Network applications. 
 
เครอืขา่ยไรส้ายและเคลื่อนที ่                                                  3(3-0-6)                           
(Wireless and Mobile Networks)  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603325  
     ภาพรวมเครอืข่ายไรส้ายและเคลื่อนที ่แลนไรส้ายไอทรพิเพลิอ ี802.11 เครอืข่าย 
โทรศพัทเ์คลื่อนทีรุ่น่ทีส่อง รุ่นทีส่าม และรุ่นทีส่ ีไ่อพเีคลื่อนทีรุ่่น 4 ไอพเีคลื่อนทีรุ่น่ 6  
โปรแกรมประยกุตส์ าหรบัเครอืขา่ยไรส้ายและเคลื่อนที่ 

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. 
 

 

03603423 การโปรแกรมเครอืขา่ย 3(3-0-6) 
 (Network Programming)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603325  
  ทซีพี/ีไอพ ีแบบจ าลองไคลเอนต-์เซริฟ์เวอร ์การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ส่วนต่อ

ประสานซอ็กเกต็ทซีพีแีละยดูพี ีกระบวนการดมีอน รอวซ์อ็กเกต็ ขัน้ตอนวธิสี าหรบัไคลเอนต์
และเซริฟ์เวอร ์โปรแกรมขบัอุปกรณ์เครอืขา่ย 
 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 ปฏบิตักิารเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์I 1(0-3-2) 
 (Computer Networks Laboratory I) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนหรอืเรยีนพรอ้มกนั : 03603325 
 

           การก าหนดค่าเครอืข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การทดลองโอเอสไอโมเดล การ
เชื่อมต่อเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ การก าหนดหมายเลขไอพีและเครือข่ายย่อย การเลือก
เสน้ทางแบบสถติและแบบพลวตัร การก าหนดค่าโปรดโตคอลเลอืกเสน้ทาง 

           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 ปฏบิตักิารเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์II 1(0-3-2) 
 (Computer Networks Laboratory II) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนหรอืเรยีนพรอ้มกนั : 03603324 และ 03603421 
 

           การใช้งานสวิตซ์ในด้านของเครอืข่ายแลนเสมือน การก าหนดเส้นทางระหว่าง
เครอืข่ายแลนเสมอืน การท าทรงัคข์องเครอืข่ายแลนเสมอืน การก าหนดค่าโปรโตคอลเอสพทีี 
การใช้งานดเีอ็นเอส และโปรโตคอลดเีอชซีพี การเชื่อมต่อแวนด้วยโปรโตคอลพีพีพี การ
เชื่อมต่อเครอืขา่ยแวนดว้ยโปรโตคอล เฟรมรเีลย ์การใชง้านเครอืขา่ยแลนไรส้ายพืน้ฐาน 

           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 ความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Security)  
  ความปลอดภัยในโปรแกรมประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายและเว็บ 

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

03603427 ระบบคอมพวิเตอรเ์คลื่อนที ่ 3(3-0-6) 
 (Mobile Computing)  
  อุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงแบบส าหรบัการพัฒนาบนระบบเคลื่อนที่  คุณสมบัติของ

ฮาร์ดแวร์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ข้อมูลบนระบบเคลื่อนที่และการท าให้ข้อมูล
สอดคลอ้งกนั การรบัรูต้ าแหน่งทีอ่ยู ่ปัญหาดา้นความปลอดภยั 
 Mobile devices. Mobile development frameworks. Mobile hardware features. 
Wireless connectivity. Mobile data and synchronization. Location awareness. Security 
issues. 
 

03603432  มโนทศัน์ภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
 (Programming Language Concepts)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603112  
 
 
 

 โครงสรา้งของภาษาโปรแกรม ตวัประมวลผลภาษาวากยสัมพนัธ์ ชนิดขอ้มูล การ
ควบคุมล าดบัการท างาน การควบคุมโปรแกรมยอ่ย การจดัการหน่วยเกบ็ เทคนิคการสมัฤทธิ
การแต่ละส่วนของภาษา การศกึษาและเปรยีบเทยีบกรอบแนวคดิหลกัของการโปรแกรม 
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03603437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03603441 

 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. 
 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์คลื่อนที ่                                         3(3-0-6)                         
(Mobile Application Development) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603112 

    อุปกรณ์และแพลตฟอรม์เคลื่อนที ่ สถาปัตยกรรมเอม็วซี ี ท่าทางการสมัผสั วงจรชวีติ
ตวัควบคุมและการจดัการหน่วยความจ า การวางผงั การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรบัหลายอุปกรณ์ การโปรแกรมหลายเทรด ส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยกุต ์การแจง้เตอืน วงจรชวีติโปรแกรมประยกุต์ 

    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. 
การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ                                                 3(3-0-6) 
(Object-Oriented Analysis and Design) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603112 

ระเบยีบวธิกีารพฒันาซอฟต์แวร ์การวเิคราะห์ความต้องการ แบบจ าลองโดเมน ภาษา
จ าลองแบบ การออกแบบวตัถุ แบบแผนการออกแบบ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์การพฒันา
แบบขบัเคลื่อนดว้ยการทดสอบและการจดัส่วนประกอบใหม่ 

Software development methodologies. Requirements analysis. Domain models. 
Modeling language. Object design. Design patterns. Software architecture. Test-
driven development and refactoring. 
 

03603451 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Technology Management)  
  การจดัวางหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจดัการ

ทรพัยากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการโครงการ ส าหรบัการออกแบบ การพฒันา 
การสรา้ง การติดตัง้ การประเมนิผลระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย/ผลประโยชน์
ส าหรบัระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อองค์กร ต่อบุคคล และต่อ
สงัคม จรยิธรรม กฎหมายและนโยบายระดบัประเทศเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 Organizing information technology (IT) departments. Planning information 
systems. Managing IT resources. Project management for the design, development, 



25 
 

     

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 ปัญญาประดษิฐ ์ 3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603213  
  บทน าสู่ปัญญาประดษิฐ ์การแทนความรู ้โครงสรา้งความจ า กลไกการหาเหตุผล การ

หาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการคน้หา เกมส ์การวางแผน การเรยีนรู้ของเครื่อง การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิคอมพวิเตอรว์ทิศัน์ ระบบผูเ้ชีย่วชาญ 
 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 ปัญญาเชงิค านวณโดยเลยีนแบบวธิกีารทางชวีภาพ  
 (Biologically-Inspired Computational Intelligence) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603213 
 

           การค านวณเชิงวฒันาการ  โครงข่ายประสาทเทียม ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครอื 
ระบบภมูคิุม้กนัเทยีม ปัญญารวมกลุ่ม 

 
 
 
03603464 

          Evolutionary computation. Artificial neural networks. Fuzzy systems. Artificial 
immune systems. Swarm intelligence. 
 
คอมพวิเตอรว์ทิศัน์                                                                3(3-0-6) 
(Computer Vision) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603372 

การเกิดภาพและแบบจ าลองกล้องหลักมูลการประมวลผลภาพดิจิทัล การตรวจหา
ลกัษณะเฉพาะ การเลอืกแบบรปูการประมวลผลเชงิกลุ่ม การรูจ้ าและการตดิตามวตัถุ 

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 การเชื่อมต่อกบัไมโครคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Microcomputer Interfacing)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603321  
  อุปกรณ์สวติชแ์ละการประยกุตใ์ชง้าน อุปกรณ์จบัสญัญาณ การแปลงสญัญาณ ระบบ

ควบคุมอตัโนมตั ิเทคนิคการเชื่อมต่อกบัไมโครคอมพวิเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละการ
เชื่อมต่อ วทิยาการหุ่นยนต ์
 Switching devices and applications. Sensors. Signal conversion. Automatic 
control systems. Microcomputer interfacing techniques. Microcontrollers and 
interfacing. Robotics. 
 

03603481 คอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Graphics)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01417168 และ 03603213  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03603482 

 ฮารด์แวรท์ี่ใช้ในการแสดงภาพคอมพวิเตอรก์ราฟิกส์ การแปลงรูปสองมติิ การยา้ย
ต าแหน่งในสองมติแิละสามมติ ิการตดัภาพขอบลน้ มุมมองสามมติ ิขัน้ตอนวธิกีารค านวณหา
พื้นผวิที่มองเห็นและแบบจ าลองการส่องสว่าง แบบจ าลองเชงิเรขาคณิต รูปแบบของภาพ 
ทฤษฎสี ี
 Display hardware and applications. 2-dimensional scan conversion. 2-
dimensional and 3-dimensional transformations. Clipping. 3-dimensional viewing. 
Visible surface algorithms and illumination models. Geometric modeling. Image 
formats. Color theories. 
 
การออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ช ้                                               3(3-0-6) 
(User Experience Design) 

คุณค่าทางธุรกจิและสงัคมของการออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ช ้ (ยเูอก็ซ)์ พืน้ฐานของยู
เอก็ซ ์ ความหมายและความสมัพนัธข์องแนวคดิหลกั ปัจจยัดา้นมนุษยก์ระบวนการออกแบบ
แบบมมีนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การสรา้งแบบจ าลองอยา่งรวดเรว็และการทดสอบผูใ้ชว้ธิแีละกล
ยทุธก์ารประเมนิผลการตคีวามขอ้มลูจากผลการทดสอบผูใ้ชก้ารบูรณาการกบัวงจรชวีติของ
ผลติภณัฑห์ลกัปฏบิตัทิีด่ใีนการออกแบบยเูอก็ซ ์ การออกแบบยเูอก็ซส์ าหรบัเวบ็อุปกรณ์
เคลื่อนทีก่ารคา้อเิลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อสงัคมประวตัศิาสตร ์ แนวโน้ม และความทา้ทายบทบาท
ของนกัออกแบบยเูอก็ซใ์นองคก์ร 

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 การพฒันาเกมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Game Development)  
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603112 และ 03603212  
  องค์ประกอบของเกมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์

กราฟิกส์และเสียงในเกมคอมพิวเตอร์ กราฟิกส์สามมิติ ฟิสิกส์ของเกม เครื่องยนต์เกม 
ปัญญาประดษิฐส์ าหรบัเกม 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 เสยีงดจิทิลัและดนตรคีอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Digital Audio and Computer Music) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603371 
 

           ทฤษฎดีนตร ีการเชื่อมต่อเครื่องดนตรกีบัคอมพวิเตอร ์การประพนัธด์ว้ยขัน้ตอนวธิ ี
การบันทึกและแทนสัญญาณเสียงในคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เสียงในโดเมนเวลาและ
ความถี่ ตัวกรองดิจทิลั การสงัเคราะห์เสยีง การสกดัลกัษณะเด่นของข้อมูลเสยีง จติสวน
ศาสตร ์การเขา้รหสัและการบบีอดัขอ้มลูเสยีง 

           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 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 1(0-3-2) 
 (Computer Engineering and Informatics Project Preparation)  
  การออกแบบและการจดัการโครงงานวศิวกรรม การเขยีนรายงานวชิาการ การตรวจ

และอ้างอิงเอกสารวิชาการ การน าเสนอรายงานวิชาการ  การเตรยีมข้อเสนอโครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ การน าเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
 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 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 1-3 
 (Selected Topics in Computer Engineering and Informatics)  
  เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์หวัขอ้เรือ่งเปลีย่นไปใน

แต่ละภาคการศกึษา 
 Selected topics in computer engineering and informatics. Topics are subject 
to change in each semester. 

03603497 สมัมนา 1 
 (Seminar)  

  การน าเสนอและอภปิรายหวัขอ้ที่น่าสนใจทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์
 Presentation and discussion of interesting topics in computer engineering and 
informatics. 
 

03603498 ปัญหาพเิศษ  1-3 
 (Special Problems)  
  การศกึษาค้นควา้ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดบัปรญิญา

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

03603499 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 2(0-6-3) 
 (Computer Engineering and Informatics Project)  

 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 03603495  
  โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางด้านวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ศาสตร ์
 Project of practical interest in various fields of computer engineering and 
informatics. 

 
 


