มคอ. 2
3.1.5 คำอธิ บำยรำยวิ ชำ
3.1.5.1 รายวิชาทีเ่ ป็ นรหัสวิชาของหลักสูตร
01219114*
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I
3(3-0-6)
(Computer Programming I)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน 01219115
การเขียนโปรแกรมด้วยภาพ ตัวแปร ทางเลือก การวนรอบ เมทธอด อาเรย์ คลาส
การโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดต่อกับผูใ้ ช้โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ การจัดการข้อมูล
Visual programming; variables; selection; iteration; methods; arrays; classes;
object-oriented programming; graphical user interface; data handling.
01219115*

ปฏิบตั กิ ารการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I
(Computer Programming Laboratory I)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน 01219114
ปฏิบตั กิ ารสาหรับวิชา 01219114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I
Laboratory for 01219114 Computer Programming Laboratory I

01219116*

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II
3(3-0-6)
(Computer Programming II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219114 และ 01219115
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน 01219117
อินดัคชันและรี
่
เคอร์ชนั ่ การโปรแกรมเชิงวัตถุ เอ็นแค๊ปซูเลชัน่ การดิสแพชแบบพล
วัตร อินเตอเฟส อินเฮอริแตนซ์ ไทป์ รอง สภาวะไม่ปกติและการจัดการ นิพจน์แลมบ์ดา แบบ
แผนการออกแบบซอฟต์แวร์ หลักการพืน้ ฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Induction and recursion; object-oriented programming; encapsulation; dynamic
dispatching; interface; inheritance; subtyping; exception and exception handling;
lambda expression; design patterns; principles of software engineering.

01219117*

ปฏิบตั กิ ารการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II
(Computer Programming Laboratory II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219114 และ 01219115
วิชาต้องทีเ่ รียนพร้อมกัน 01219116
ปฏิบตั กิ ารสาหรับวิชา 01219116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II
Laboratory for 01219116 Computer Programming II

*วิชาเปิ ดใหม่
1

1(0-3-2)

1(0-3-2)

มคอ. 2
1(0-3-2)

01219211

ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Training Camp)
ค่ายเพิม่ พูนทักษะการพัฒนาโปรแกรมไม่ต่ากว่า 48 ชัวโมง
่
Program development skill enhancement camp, at least 48 person-hours.

01219212**

ปฏิบตั กิ ารโครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธ ี
(Data Structure and Algorithm Laboratory)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01204211, 01219114 และ 01219115
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน 01219217
ปฏิบตั กิ ารสาหรับวิชา 01219217 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธ ี I
Laboratory for 01219217 Data Structure and Algorithm I

01219214**

ความน่ าจะเป็ นและสถิตสิ าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และความรู้
3(3-0-6)
(Probability and Statistics for Software and Knowledge Engineers)
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ฟั งก์ชนของตั
ั่
วแปรสุ่ม ตัวแปรสุ่ม
หลายตัว การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง สถิตพิ รรณนา การสร้างภาพการ
กระจาย การประมาณค่าพารามิเตอร์ ช่วงความเชื่อมัน่ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอย การประยุกต์กบั ปั ญหาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
ความรู้
Probability; discrete and continuous random variable; function of random
variable; multiple random variables; sampling; sampling distribution; descriptive
statistics; distribution visualization; parameter estimation; confidence intervals;
hypothesis testing; Chi-square test; regression analysis; application to software and
knowledge engineering problems.

**ปรับปรุงรายวิชา
2

1(0-3-2)

มคอ. 2
3(3-0-6)

01219217*

โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธ ี I
(Data Structure and Algorithm I)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01204211, 01219114 และ 01219115
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน 01219212
ข้อมูลชนิดนามธรรมพืน้ ฐาน ได้แก่ กองเรียบทับซ้อน แถวคอย รายการ ต้นไม้ กราฟ
เบือ้ งต้น การสร้างข้อมูลนามธรรม ขัน้ ตอนวิธพี น้ื ฐานสาหรับแก้ปัญหา ได้แก่ การวิเคราะห์
อัลกอริทมึ ความถูกต้องของอัลกอริทมึ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทมึ การ
ออกแบบอัลกอริทมึ ทีค่ รอบคลุมขัน้ ตอนวิธเี ชิงละโมบ และเทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ
Abstract data types: stack, queues, lists, trees, and graphs; data abstraction;
basic algorithms for problem solving: analysis of algorithms, correctness of algorithms,
complexity analysis, greedy algorithms, divide-and-conquer techniques.

01219218*

โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธ ี II
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219217
ข้อมูลชนิดนามธรรมพืน้ ฐาน ได้แก่ การทาแฮชชิง่ ดิกชันนารี แถวคอยแบบมีลาดับ
ขัน้ ตอนวิธใี นสาหรับแก้ปัญหาทีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึน้ ได้แก่ การหาระยะทางสัน้ ทีส่ ุด ปั ญหาต้นไม้
สแปน การโปรแกรมแบบพลวัติ ปั ญหาเชิงการจัด ปั ญหากราฟ ปั ญหาเอ็นพีบริบูรณ์
Abstract data types: hashing, dictionary, priority queue; design and analysis
of algorithm: shortest path problem, minimum spanning tree problem, dynamic
programming, network flow, NP-completeness.

01219222*

พืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219114 และ 01219115
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน 01219223
การจัดการและการแทนข้อมูลในระดับล่าง โครงสร้างของฮาร์ดแวร์พน้ื ฐานในการ
คานวณ โปรเซสและเทรด การซิงโครไนซ์และการโปรแกรมแบบขนาน ระบบหน่วยความจา
ระบบไฟล์ พืน้ ฐานระบบการคานวณแบบกระจาย
Low-level information organization and representation; fundamentals of
computing hardware organization; processes and threads; synchronization and parallel
programming; memory systems; file systems; introduction to distributed systems.

*วิชาเปิ ดใหม่

3

มคอ. 2
1(0-3-2)

01219223**

ปฏิบตั กิ ารระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Laboratory)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน 01219222
ปฏิบตั กิ ารสาหรับวิชา 01219222 พืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์
Laboratory for 01219222 Introduction to Computer Systems

01219224**

สถาปั ตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(3-0-6)
(Computer Network Architecture and Programming)
หลักการการสื่อสารข้อมูล สถาปั ตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เฉพาะทีแ่ ละบริเวณกว้าง การเชื่อมโยงโครงข่ายด้วยทีซพี ีไอพีและอินเทอร์เน็ต/
การโปรแกรมเครือข่าย ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เทคโนโลยีดา้ นเครือข่ายที่
เกีย่ วข้องและเทคโนโลยีสมัยใหม่
Principle of data communication; communication architecture and protocols;
local and wide area networks; internetworking with TCP/ IP and the internet; network
programming; web application programming interface; related and emerging network
technologies.

01219231*

ระบบฐานข้อมูลสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และความรู้
3(3-0-6)
(Database Systems for Software and Knowledge Engineers)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219217
โมเดลข้อ มูล และโมเดลแบบองค์ป ระกอบและความสัม พัน ธ์ โมเดลข้อ มูล แบบ
ความสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอลและการประมวลผลการเรียกค้นข้อมูล เงื่อนไข มุมมองและ
ดัชนี ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลและการทาให้เป็ นมาตรฐาน รายการเปลีย่ นแปลงและ
การทางานในภาวะพร้อมกัน หน่ วยเก็บข้อมูลและโครงสร้างแฟ้ ม โมเดลวัตถุความสัมพันธ์
ฐานข้อมูลทีไ่ ม่ได้เป็ นแบบเอสคิวแอล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
Data modeling and the entity-relationship models; relational data models; SQL
and query processing; constraints, views, and indexes; database design theory and
normalization; transaction and concurrency; storage and file structures; object-relational
model; NoSQL databases; database application development.

*วิชาเปิ ดใหม่
**ปรับปรุงรายวิชา
01219243** ข้อกาหนดและการออกแบบซอฟต์แวร์
(Software Specification and Design)
4

3(2-3-6)

มคอ. 2
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219116 และ 01219117
การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกาหนดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้
ขัน้ ตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกับความต้องการและ
ข้อกาหนด การประยุกต์ใช้รูปแบบการออกแบบเพื่อการออกแบบซอฟต์แวร์ การใช้รูปแบบ
การออกแบบเพื่อ พัฒนาซอฟต์แ วร์ใ ห้มปี ระสิทธิ ์ภาพ การออกแบบซอฟต์แ วร์ท่สี ามารถ
รับรองกับความเปลีย่ นแปลงภายในอนาคตได้
Software requirement analysis and specifications; application of software
process into development life cycle; software development that accurately fulfills the
requirements; use of software principles in the design phase; use of software patterns
in software implementation; software creation that is open for changes in the future.
01219245**

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงเดีย่ ว
3(2- 3-6)
(Individual Software Development Process)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219114 และ 01219115
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ การพัฒนาแบบวนรอบและแบบค่อยเป็ นค่อย
ไป การวางแผนและประมาณโครงการเดีย่ ว การจัดการเวลา การติดตามเวลา คุณภาพรหัส
โปรแกรม การปรับปรุงรหัสโปรแกรม การตรวจสอบรหัสโปรแกรม การควบคุมรุ่นของรหัส
โปรแกรม การทดสอบซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น การพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้กรอบงาน
Modern software development process; iterative and incremental development;
individual project planning and estimation; time management; tracking time, code
quality; code refactoring; code review, source code version control; introduction to
software testing; software development under a modern framework.

**ปรับปรุงรายวิชา
01219266**

วิศวกรรมความรูแ้ ละการจัดการความรู้ I
(Knowledge Engineering and Knowledge Management I)
5

3(3-0-6)

มคอ. 2
ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเกีย่ วความรู้ แหล่งความรู้
สถาปั ตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครือ่ งมือสาหรับวิศวกรรมความรู้ วัฏจักรของความรู้ การ
จัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ โอกาสในการจัดการความรูใ้ นองค์กรขนาดใหญ่
กลยุทธ์การจัดการความรู้ เทคนิคและเครือ่ งมือการจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้
Knowledge characteristics; concept and process of knowledge acquisition;
knowledge sources architecture of knowledge- based system; knowledge engineering
tools; knowledge cycle, knowledge management; knowledge management processes;
knowledge management strategies; knowledge management tools and techniques;
relations between organizational culture and knowledge management.
01219312*

การโปรแกรมแบบฟั งก์ชนั ่
3(3-0-6)
(Functional Programming)
นิพจน์ การประเมินผล ฟั งก์ชนั ่ แนวคิดเรือ่ งชนิดของข้อมูล อินดักชันและรี
่
เคอชัน่
ฟั งก์ชนระดั
ั ่ บสูง โพลีมอฟิ สซึม่ ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานบนลิสต์ แมปรีดวิ ซ์ การลดรูปลาดับแบบ
ปกติ การประเมินผลแบบเฉื่อยชา โมเดลเรือ่ งราคาแบบง่าย ความซับซ้อนของเวลาและพืน้ ที่
Expression; evaluation; functions; notion of types; induction and recursion;
higher-order functions; polymorphism; basic list operations; map-reduce; normal order
reduction and lazy evaluation; simple cost models for functional programs; time and
space complexity.

01219313**

ทักษะการสื่อสารสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และความรู้
1(0-3-2)
(Communication Skills for Software and Knowledge Engineers)
แนวคิดหลักของการสื่อสาร การสื่อสารภายในกลุ่มงาน การสื่อสารกับลูกค้าและผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุวตั ถุประสงค์และวิเคราะห์ผู้ฟัง การ
ออกแบบข้อความสาหรับผู้ฟังที่มคี วามหลากหลายและวิธนี าเสนอข้อมูลดังกล่าวด้ วยความ
น่ าเชื่อถือ การฝึ กปฏิบตั กิ ารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และความรู้
Principle concepts of communication; communication within the teams;
communication with customers and stakeholders; strategic communication model to
identify objectives, analyze audience; message design for diverse and resistant
audiences and information presentation in a credible and convincing way; practices in
various situations related to topics in the software and knowledge engineering field.

*วิชาเปิ ดใหม่
**ปรับปรุงรายวิชา
01219322
วิศวกรรมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Engineering)
6

3(3-0-6)

มคอ. 2
เทคโนโลยีพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและสร้างระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างเว็บและ
ฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมันคง
่ ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ การ
จัดการความเชื่อถือ ตัวแทนการค้า ความเป็ นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและการ
ป้ องกันการลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจทิ ลั
Electronic commerce technology; electronic commerce system development
and implementation; networking technologies and their future directions; database
technologies; database- web connectivity; security- related issues; electronic payment
systems; business intelligence; trust management; trading agents; privacy; information
products and copy protection; digital devide.
01219325*

*วิชาเปิ ดใหม่
01219332

ความมันคงปลอดภั
่
ยในการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Development Security)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219243
ปรัชญาและหลักการด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ มาตรฐานด้าน
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางธุรกิจกับ
ความต้องการด้านความมังคงปลอดภั
่
ยของซอฟต์แวร์ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายด้าน
ความมัน่ คงสารสนเทศกั บ ความต้ อ งการด้ า นความมั ง่ คงปลอดภั ย ของซอฟต์ แ วร์
สถาปั ตยกรรมระบบสารสนเทศระดับองค์กรและส่วนขยายด้านการรักษาความมังคงปลอดภั
่
ย
การออกแบบซอฟต์แวร์ให้มคี วามมันคงปลอดภั
่
ย การเขียนเนื้อโปรแกรมให้มคี วามมันคง
่
ปลอดภัย การทดสอบความมันคงปลอดภั
่
ยของซอฟต์แวร์ การติดตัง้ และปรับแต่งซอฟต์แวร์
อย่างมันคงปลอดภั
่
ย วิธปี ฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุดในปั จจุบนั เกี่ยวกับการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ซอฟต์แ วร์ กฎหมายเกี่ย วข้อ งกับ ระบบสารสนเทศ กฎหมายเกี่ย วข้อ งกับ วิช าชีพ ด้ า น
สารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็ นมืออาชีพ
Philosophies and principles of information security; information security
standards; relationships between business requirements and software security
requirements; relationships between information security policies and software security
requirements; enterprise ( information system) architecture and its security extension;
secure software design; secure coding; software security testing; secure software
installation and configuration; current best practices in software security; laws
concerning information systems; laws concerning IT professionals, code of ethics;
professionalism.

คลังข้อมูล
(Data Warehouse)

3(3-0-6)

7

มคอ. 2
พืน้ ฐานของการสร้างคลังข้อมูล การวางแผนโครงการ การนิยามข้อกาหนดของธุรกิจ
การสร้างแบบจาลองมีมติ ิ สถาปั ตยกรรมเชิงเทคนิค ทางเลือกของโครงแบบเชิงกายภาพ
การเลือกโครงการ การออกแบบฐานข้อมูลกายภาพ การประมวลจัดขัน้ ตอนข้อมูล เทคนิค
การจัดขัน้ ตอนข้อมูล งานประยุกต์สาหรับผู้ใช้เป้ าหมาย การใช้คลังข้อมูล การจัดการการ
เติบโตของระบบ
Fundamentals of data warehousing; project planning; business requirement
definition; dimensional modeling; technical architecture; physical configuration options;
project selection; physical database design; data staging process; data staging
techniques; target user applications; deployment of data warehouse; system growth
management.
01219333

การทาเหมืองข้อมูลเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Data Mining)
แนวคิดพืน้ ฐานของการทาเหมืองข้อมูล การประยุกต์การทาเหมืองข้อมูล เทคนิคและ
แบบจาลอง ประเด็นด้านจริยธรรมและความเป็ นส่วนตัว ชุดซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล วิธกี าร
ทาเหมืองข้อมูล ตารางการตัดสินใจ ต้นไม้การตัดสินใจ กฎการจาแนก การเข้ากลุ่ม การสร้าง
แบบจาลองเชิงสถิตแิ ละแบบจาลองเชิงเส้น
Basic concepts of data mining; data mining applications; techniques and
models; ethics and privacy issues; data mining software suite; data mining
methodologies; decision tables; decision trees; classification rules; clustering; statistical
modeling; and linear models.

01219334

การประมวลผลรายการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
(Transaction Processing)
รายการเปลีย่ นแปลงและสมบัติ ผูจ้ ดั การทรัพยากรและผูจ้ ดั การรายการเปลีย่ นแปลง
แบบจาลองการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ของการสื่อสารแบบรายการ
เปลี่ยนแปลงกับระบบอื่น งานประยุกต์ท่ใี ช้การประมวลผลรายการผ่านเว็บ การเฝ้ าสังเกต
การประมวลผลด้วยรายการ รายการเปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ งานประยุกต์ฝัง่
เครื่องบริการ การบริการรายการเปลี่ยนแปลง เครื่องบริการรายการเปลี่ยนแปลงที่มใี ช้ใน
ปั จจุบนั
Transactions and their properties; resource managers and transaction
managers; transaction processing models; benefits of using transactional versus nontransactional communications; applications that process transactions via the Web;
transaction processing monitor; electronic payment transaction; server side
applications; transaction services; currently deployed transaction servers.

01219335*

การนาเข้าและรวบรวมข้อมูล

3(3-0-6)
8

มคอ. 2
(Data Acquisition and Integration)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219231
ประเภทของข้อมูล ข้อมูลแอนะล็อกและดิจทิ ลั การจัดเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล
ระยะไกล ไอโอที แบบสอบถามและแบบสารวจ ชาระข้อมูลเบือ้ งต้น ตัวเชื่อมต่อข้อมูล การสุ่ม
ข้อมูล ตัวแปลงข้อมูล การจัดการข้อมูลหลายแหล่ง การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การอธิบาย
ข้อมูลด้วยภาพ
Data types; analog and digital data; data collection; remote data acquisition;
IoT; questionnaire and survey; data cleansing; data connectivity; data sampling; data
transformation; data source management; database connectivity; data visualization.
01219336*

*วิชาเปิ ดใหม่
01219343**

ระบบฐานข้อมูลขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Database System)
หัวข้อขัน้ สูงเกีย่ วกับฐานข้อมูล เช่น การจัดการทรานแซ็กชัน ฮาร์โมไนเซชัน การแทน
ค่ า และอิน เด็ก ซ์ ประเภทของการจัด เก็บ ข้อ มูล เช่ น ฐานข้อ มูล แบบใหม่ ฐานข้อ มูล ใน
หน่ วยความจา ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลแบบกระจาย คล้งข้อมูล และข้อมูลไร้โครงสร้าง
วิธกี ารคิวรีบ่ นฐานข้อมูลทีไ่ ม่ได้เป็ นแบบเอสคิวแอลและเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย ความ
มันคง
่ ความเสถียร ความถูกต้อง การจัดเก็บข้อ มูลบนกลุ่ มเมฆและการพัฒนาโปรแกรม
เชื่อมต่อ การบริหารจัดการ และการบารุงรักษา
Advanced issues in database: transaction management, harmonization,
physical representation and indexing; various kinds of data storage: new database, inmemory database, objected- oriented database, distributed database, data warehouse
and unstructured data store; Query approaches using NoSQL and semantic web
technology; security, reliability, and integrity issues; data store on clouds and
application development; administration and maintenance.

การทดสอบซอฟต์แวร์
(Software Testing)

3(3-0-6)
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มคอ. 2
มโนทัศน์พน้ื ฐานเกีย่ วกับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการและแบบจาลองสาหรับ
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบทีร่ ะดับชิน้ ส่วน การทดสอบการเชื่อมต่อ การทดสอบ
ระบบ และการทดสอบการยอมรับของผูใ้ ช้ การทดสอบเชิงไม่เป็ นฟั งก์ชนั ่ เทคนิคการ
ทบทวน การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เชิงสถิตย์ การวางแผน การประมาณ การดูแลและควบคุม
การทดสอบซอฟต์แวร์ เครือ่ งมือในการทดสอบ
Basic concepts of software testing; processes and models of software testing;
component testing; integration testing; system testing; acceptance testing;
non- functional testing; review techniques; static software analysis; test planning;
estimation; monitoring and control; test tools.
01219344**

การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Software Development)
แพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์บนอุ ป กรณ์ เ คลื่อ นที่ กระบวนการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายซอฟต์แวร์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile software platforms; mobile software development processes; designing
mobile user interface; designing and developing mobile software; mobile software
distribution channels; practice in developing mobile applications.

01219345*

ปฏิบตั กิ ารการทวนสอบและการตรวจสอบซอฟต์แวร์
1(0-3-2)
(Software Verification and Validation Laboratory)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219245
มโนทัศน์พน้ื ฐานเกีย่ วกับการทวนสอบและการตรวจสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบที่
ระดับชิน้ ส่วน การทดสอบการเชื่อมต่อ การทดสอบระบบและการทดสอบการยอมรับของผูใ้ ช้
การวิเคราะห์ความครอบคลุม การทดสอบเชิงไม่เป็ นฟั งก์ชนั ่ เทคนิคการทบทวน การ
วิเคราะห์ซอฟต์แวร์เชิงสถิตย์ การรายงานความผิดพลาด
Basic concepts of software verification and validation; component testing;
integration testing; system testing and user acceptance testing; coverage analysis;
non-functional testing; review techniques; static analysis of software; defect reporting.

*วิชาเปิ ดใหม่
**ปรับปรุงรายวิชา
01219346*
การจัดการกระบวนการและโครงการซอฟต์แวร์
(Software Process and Project Management)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219116 และ 01219117
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3(2-3-6)

มคอ. 2
การจัดการกระบวนการและโครงการซอฟต์แวร์ การกาหนดแผน ตารางเวลา
งบประมาณ และ ทรัพยากรการแตกแผนการทางาน การติดตามและควบคุม การวัดและการ
วิเคราะห์ การควบคุมโครงแบบ การทดสอบ และ ขัน้ ตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์
Standard processes to manage software project; timeline, budget and resource
planning; work breakdown structure; project monitoring and control; measurement and
analysis; configuration management; test and deployment steps.
01219349*

การผลิตเกมดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Game Production)
อุตสาหกรรมเกม กระบวนการผลิตเกม การจัดประเภทของเกม ทฤษฎีความหรรษา
ทฤษฎีการออกแบบเกม การออกแบบสภาพแวดล้อม การดาเนินเรือ่ งแบบปฏิสมั พันธ์ ตัว
ละครดิจทิ ลั เครือ่ งมือพัฒนาเกม แพลตฟอร์มเกม การแปลงแพลตฟอร์ม การนาเสนอ การ
ประเมิน
Game industry; game production process; game genre; theory of fun; theory of
game design; environment design; interactive story; digital character; game
development tools; game platforms; platform transformation; presentation; evaluation.

01219351**

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ
3(3-0-6)
(Web Application Development)
มโนทัศน์พน้ื ฐานของสถาปั ตยกรรมเว็บและโปโตคอลเฮชทีทพี ี สถาปั ตยกรรมของ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การทดสอบโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การขยายโปรแกรมประยุกต์
บนเว็บ การบริการบนเว็บเบือ้ งต้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บบนเทคโนโลยีกลุ่ม
เมฆ ฝึกปฏิบตั กิ ารการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยมีผใู้ ช้งานเป้ าหมายจริง
Basic concepts of web architecture and the HTTP protocol; architecture of
web applications; designing web applications; testing web applications; web
application security; scaling web applications; introduction to web services; web
application development on cloud technology; practice in developing web application
with real target users.

*วิชาเปิ ดใหม่
**ปรับปรุงรายวิชา
01219361** อัจฉริยะเชิงธุรกิจ
(Business Intelligence)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01204351 หรือ 01219231
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3(3-0-6)

มคอ. 2
ระบบสนับสนุ นการจัดการ กระบวนการตัดสินใจ สถาปั ตยกรรมและส่วนประกอบ
ของระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การคลังข้อมูล ระเบียบวิธพี ฒ
ั นาคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้การ
คลังข้อมูลสาหรับระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ กระบวนการค้นพบความรู้ เทคนิคการทาเหมือง
ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลสาหรับระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ
Management support systems; decision making process; architectures and
elements of business intelligence; data warehousing; data warehouse development
methodology; application of data warehousing for business intelligence; knowledge
discovery; data mining technique; application of data mining for business.
intelligence.
01219362

การเรียนรูข้ องเครือ่ งจักร
3(3-0-6)
(Machine Learning)
เทคนิคและขัน้ ตอนวิธเี พื่อการเรียนรูข้ องเครือ่ งจักร กระบวนการเชิงอุปนัยของต้นไม้
การตัดสินใจ แนวทางการเรียนรู้แบบเบย์เซียนเชิงพารามิเตอร์ แบบจาลองมาร์คอฟแบบ
ซ่อน วิธกี ารแบบไม่มพี ารามิเตอร์ ฟั งก์ชนั การแยกแยะ เครือข่ายประสาทเทียม วิธกี ารเชิง
สุ่ม ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุศาสตร์ การเรียนรูแ้ บบไม่มตี น้ แบบ การแบ่งกลุ่มข้อมูล
Techniques and algorithms underlying machine learning; inductive process of
decision trees; parametric-based Bayesian learning approach; hidden Markov models;
non-parametric methods; discriminant functions; neural networks; stochastic methods;
genetic algorithms; unsupervised learning; data clustering.

01219364**

การค้นพบความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Discovery)
หลักการของการค้นพบความรู้ การค้นพบความรู้โดยอัตโนมัติ การหาเหตุผลเชิง
เหนี่ยวนา กระบวนการค้นพบความรู้ ขัน้ ตอนวิธแี ละเครือ่ งมือการทาเหมืองความรู้
Principles of knowledge discovery; automated scientific discovery; inductive
reasonin; knowledge discovery processes; knowledge mining algorithms and tools.

**ปรับปรุงรายวิชา
01219366*
วิศวกรรมความรูแ้ ละการจัดการความรู้ II
(Knowledge Engineering and Knowledge Management II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219266
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3(3-0-6)

มคอ. 2
หลักการพืน้ ฐานการแทนความรูใ้ ห้อยูใ่ นรูปทีค่ อมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และ
การหาเหตุผล คุณลักษณะตัวแทนความรู้ ข้อได้เปรียบและข้อจากัดของตัวแทนความรูแ้ บบ
ต่างๆ เช่น กฎตรรกศาสตร์ การคานวณเชิงเพรดิเคต การแทนความรูแ้ บบคลุมเครือ โครงข่าย
ความหมาย เฟรม การแทนความรูโ้ ดยใช้ภววิทยา กระบวนการแทนความรูแ้ บบไม่ม ี
โครงสร้าง ให้อยูใ่ นรูปแบบของตัวแทนความรู้
Basic principle of knowledge representation and its reasoning tasks;
characteristics, advantage, and limitations of various knowledge representation: logic,
predicate calculus, fuzzy logic, semantic networks, frame, ontology; process of
transforming unstructured knowledge to knowledge representation.
01219367*

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3(3-0-6)
(Data Analytics)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219366
แนวคิดพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ขอ้ มูล เทคนิคและแบบจาลอง ประเด็นด้านจริยธรรม
และความเป็ นส่วนตัว ชุดซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล วิธกี ารทาเหมืองข้อมูล เทคนิคการเตรียม
ข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล เทคนิคการค้นหาความสัมพันธ์บน
ข้อมูล การประยุกต์การทาเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ รี ปู แบบซับซ้อน การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่มาก แนวโน้มและทิศทางของเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Basic concepts of data analytics; techniques and models; ethics and privacy
issues; data mining software suite; data mining methodologies; data pre-processing
techniques; data regression and classification techniques; data clustering techniques;
link and association discovery techniques, data mining applications; implementing
analytics within an organization; un-structured and complex data analytics; big data
analytics; data analytics trends.

*วิชาเปิ ดใหม่
01219382*

การออกแบบอันตรกิรยิ า
(Interaction Design)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219243

3(3-0-6)

13

มคอ. 2
แนวคิดเชิงจิตวิทยาของผูใ้ ช้ การพัฒนาประสบการณ์ของผูใ้ ช้ การออกแบบและสร้าง
ระบบติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์ อัตรกิรยิ าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อัตรกิรยิ าของ
ระบบงาน เครือ่ งมือสาหรับการพัฒนา การประเมินคุณภาพ โมเดลของเวลาการตอบสนอง
การทาคู่มอื
Psychological concept on interaction; user-experience design; human-computer
interface design; software interaction; hardware interaction; system interaction;
development tools; interaction assessment; response-time model; user document
development.
01219395*

การเตรียมการโครงงานกลุ่มนวัตกรรมซอฟต์แวร์
1(0-3-2)
(Innovative Software Group Project Preparation)
การออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจ
และอ้างอิงเอกสารวิชาการ การนาเสนอรายงานวิชาการ
การเตรียมข้อเสนอโครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
Design and management of software group projects; technical report writing;
literature review and reference; technical report presentation; preparation for a
computer engineering project proposal; presentation of the project proposal.

01219399*

การฝึกงาน
1
(Internship)
การฝึ ก งานในสาขาวิศ วกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ใ นสถานประกอบการเอกชน
หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไป
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายสาหรับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
Internship for software and knowledge engineering in private enterprises,
government agencies, government enterprises or academic institutions in order to gain
experiences from working in software and knowledge engineering field.

*วิชาเปิ ดใหม่
01219411

ความมันคงของระบบคอมพิ
่
วเตอร์
(Computer Systems Security)

3(3-0-6)
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มคอ. 2
การรักษาความมันคงของระบบคอมพิ
่
วเตอร์ การควบคุมการเข้าถึง การพิสูจน์ ตวั
จริง ระดับสิทธิ ์ วิทยาการเข้ารหัสลับ ความปลอดภัยของระบบ การสารองข้อมูลและการกู้
ระบบ นโยบายด้านความมันคง
่
Computer security; access control; authentication; authorization; cryptography;
system safety; system backup and recovery, security policies.
01219412**

การเขียนเชิงเทคนิคสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และความรู้
3(3-0-6)
(Technical Writing for Software and Knowledge Engineers)
วิธเี ขียนบทความทัวไป
่
ข้อเสนอโครงงาน รายงานความคืบหน้าและรายงานสรุป
โครงงาน การแสดงผลลัพธ์ บทสรุป บทวิจารณ์ รายงานวิจยั การทบทวนงานวิจยั
บรรณานุกรม เครือ่ งมือซอฟต์แวร์สาหรับการตรวจแก้และการส่งผลงาน วิธกี ารระดมสมอง
สาหรับการเขียน การเรียบเรียงความคิด การร่างแผนการเขียน การตรวจแก้ การพิสูจน์
อักษร การทบทวนโดยผูร้ เู้ สมอกัน การเรียบเรียงใหม่ การประชุมร่วมกันเพื่อรวบรวม
ข้อเสนอแนะของงานเขียนระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
General text writing; project proposal; progress and final report; result
documentary; summary; critique; research paper; literature review; bibliography;
software tools for editing and submission systems; writing brainstorm; idea
organization; outlining; editing and proof reading; peer review; rewriting; feedback
conference between teacher and student.

01219421*

เทคโนโลยีกลุ่มเมฆและการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Cloud Computing Technology and Management)
แนะนาเทคโนโลยี พืน้ ฐานการคานวณกลุ่มเมฆ
สภาพแวดล้อมระบบกลุ่มเมฆ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน สถาปั ตยกรรมระบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆ
การออกแบบพัฒนางานประยุกต์ทใ่ี ช้บริการกลุ่มเมฆ
การบริหารจัดการกลุ่มเมฆและ
มาตรฐาน ความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของระบบกลุ่มเมฆ กรณีศกึ ษา
Introduction to cloud computing; cloud ecosystem; virtualization technology;
cloud computing architecture; cloud platform and services; cloud programming; cloud
application design and development; cloud management and standards; cloud security
and privacy; case study.

*วิชาเปิ ดใหม่
**ปรับปรุงรายวิชา
01219449** แนวคิดหลักสาหรับสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
(Principle of Software Architecture)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219116 และ 01219117
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3(2-3-6)

มคอ. 2
กระบวนการสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ลักษณะประจาเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์
การเขียนเอกสารสถาปั ต ยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปั ต ยกรรมที่ขบั เคลื่อนด้วยแบบจาลอง
สถาปั ตยกรรมเชิงการบริการ รูปแบบการออกแบบเชิงสถาปั ตยกรรม รูปแบบสาหรับวัตถุ
แบบเครือ ข่ า ยที่ท างานจวบกัน รู ป แบบส าหรับ ระบบองค์ แบบรู ป ส าหรับ ระบบอิ ง
อินเทอร์เน็ต
Software architecture process; software quality attributes; software architecture
documentation; model- driven architecture; service- oriented architecture; architectural
design patterns; concurrent and networked object patterns; enterprise system patterns;
internet-based system patterns.
01219451**

เทคโนโลยีการบริการเว็บ
3(3-0-6)
(Web Services Technology)
โพรโทคอลเฮชทีทีพีและการพัฒนาทรัย ากรทางอิน เตอร์เ น็ ต โพรโทคอลแบบ
กระจายตัว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกซ์เอ็มแอลและเจสัน โพรโทคอลอาร์เอสเอส
และอะตอม โพรโทคอลโซปและอาร์พซี ี แนวความคิดและสถาปั ตยกรรมเรสท์ฟูล ความ
มันคงของเว็
่
บ การเข้าถึงฐานข้อมูล การจัดการ การย่อส่วนและการเฝ้ าระวังการบริการเว็บ
แนวความคิดและวัตถุประสงค์ของไมโครเซอร์วสิ การบริการทางเว็บผ่านส่วนหลังของเว็บ
และระบบเคลื่อนที่ โครงงานการบริการเว็บ
HTTP protocol and deployment of Internet resources; distributed programming
protocols; XML and JSON format conversion; RSS and Atom protocols; SOAP and
RPC protocols; RESTful concept and architecture; securing web services; database
access with web services; deploying; scaling and monitoring web services;
micro-service concept and objectives; web services as a backend for web and mobile
applications; web service project.

**ปรับปรุงรายวิชา
01219452

หลักการความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
(Principle of Information security)
16

3(3-0-6)

มคอ. 2
ความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ กรอบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและการทาให้บรรลุ
ความสาเร็จของแผนรับมือเหตุการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ มาตรฐานความ
มันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานและผูบ้ ริหารระดับสูงด้านความมันคงปลอดภั
่
ยของหน่วยงาน
Information security; confidentiality, integrity and availability; information
technology framework; information technology governance; design and implementation
of contingency plan; business impact analysis; business continuity plan; information
security policies; information security standard; role and responsibility of Chief
Information Officer and Chief Information Security Officer.
01219461*

*วิชาเปิ ดใหม่
01219482**

แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Big Data Platform and Analytics)
โครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ องรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งทีม่ าของข้อมูลขนาด
ใหญ่
การโปรแกรมบนระบบแบบกระจายหรือบนระบบกลุ่มเมฆ ระบบไฟล์ขนาดใหญ่
คลังข้อมูล การสตรีม การเข้าถึงโดยใช้เครือ่ งมือแบบเอสคิวแอลและไม่ใช้เอสคิวแอล เทคนิค
การวิเคราะห์และการทานายข้อมูล เช่น เครือข่ายประสาทเทียม การเรียนรูข้ องเครื่องจักร การ
พยากรณ์ การเรียนรูแ้ บบลึก เหมืองข้อมูล การถดถอย และการคัดเลือกคุณลักษณะสาหรับการ
วิเคราะห์โครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างแบบแบตช์และเวลาจริง การวิเคราะห์ขอ้ มูลสร้างภาพ
รากฐาน การกากับดูแลข้อมูล หัวข้อพิเศษ เช่น ข้อมูลกราฟ การทาเพจแรงค์ กรณีศกึ ษา
Big data infrastructure; big data sources and types; programming on
distributed platform or cloud system; large file system and data warehouse, and
streaming; access using SQL-like and No-SQL-like tools; common data analysis and
prediction techniques: neural nets, machine learning, forecasting, deep learning, data
mining, regression, and feature selection; structure and unstructured analysis for batch
and real-time mode; visual data analytics; provenance, governance; advanced topics:
graph data, page rank; case study.

การอธิบายข้อมูลด้วยภาพ
(Data Visualization)

3(3-0-6)
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มคอ. 2
เทคโนโลยีการอธิบายข้อมูลด้วยภาพ การแสดงผลกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว วีดที ศั น์
เสียง จิตวิทยาการรับรู้ เทคนิคการนาเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม การออกแบบการนาเสนอ
สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และ อินโฟกราฟิ ก การนาเสนอข้อมูลในช่องทางทีห่ ลากหลาย
Data visualization technology; graphic presentation; animation; video image;
audio; perception psychology; multimedia presentation techniques; hypermedia- linked
information; presentation design; advertisement; public announcement ; infographic
multi-channel presentation.
01219490

สหกิจศึกษา
9
(Cooperative Education)
การปฏิบตั งิ านในลักษณะพนักงานชัวคราวตามโครงการที
่
ไ่ ด้รบั มอบหมาย ตลอดจน
การจัดทารายงานและการนาเสนอ
On the job training as a temporary according to the assigned project including
Report and presentation.

01219491**

ระเบียบวิธวี จิ ยั เบือ้ งต้นทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
1(0-3-2)
(Introduction to Research Methods in Software and Knowledge Engineering)
งานวิจ ัย ทางวิศ วกรรมซอฟต์ แ วร์แ ละความรู้ ลัก ษณะเฉพาะของการวิจ ัย ทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ การจัดทาโครงร่างการวิจยั การรวบรวมและการค้นคืนข้อมูล
เครื่องมือในการทดลองทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียน
รายงานวิชาการ
Research in software and knowledge engineering; characteristics of software
and knowledge engineering research; research proposal preparation; data gathering
and information retrieval; experiment tools in software and knowledge engineering; data
analysis; technical report writing.

**ปรับปรุงรายวิชา
01219492

การเป็ นผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์
(Software Entrepreneurship)

3(3-0-6)
18

มคอ. 2
บทนาและกรณีศกึ ษา การพัฒนาแบบจาลองทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
จัดการทรัพยากรทุน การจัดการความเสีย่ ง การบัญชีเบือ้ งต้น กระบวนการและข้อกฎหมาย
ในการจัดตัง้ บริษทั การฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับเนื้อหาในวิชา
Introduction and case studies; business model development; strategic planning.
financial resource management; risk management; basic accounting; procedures and
laws for establishing a company; practice with materials in the course.
01219493*

เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer System Engineering)
เรือ่ งเฉพาะทางเทคโนยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรือ่ งเปลีย่ นแปลงไปใน
แต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in information technology at the bachelor’ s degree level; topics
are subject to change each semester.

01219494*

เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมความรู้
3(3-0-6)
(Selected Topics in Knowledge Engineering)
เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมความรูใ้ นระดับปริญญาตรี หัวข้อเรือ่ งเปลีย่ นแปลงไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in knowledge engineering at the bachelor’ s degree level; topics
are subject to change each semester.

01219496**

เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Software Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อ เรื่องเปลีย่ นแปลงไป
ในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in software engineering at the bachelor’ s degree level; topics
are subject to change each semester.

*วิชาเปิ ดใหม่
**ปรับปรุงรายวิชา
01219497** สัมมนาเชิงเทคนิคและปฏิบตั ทิ างวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(Hands-on Technical Seminar in Software and Knowledge Engineering)
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1(0-3-2)

มคอ. 2
การฝึกปฏิบตั เิ ทคนิคทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมจากผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชา
กรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ดาเนินการในรูปแบบ การบรรยาย/สัมมนาโดยวิทยากร การ
อภิปรายในชัน้ เรียน การสาธิต และการลงมือปฏิบตั กิ ารจริง
Professional practices of the current technics and trends in software and
knowledge engineering; class will be conducted in a lecture/seminar format with guest
speakers, class discussions and demonstrations, and hands-on workshops.
01219498

ปั ญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรูร้ ะดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเป็ นรายงาน
Study and research in software and knowledge engineering at the bachelor’ s
degree level and compile into a report.

01219499**

โครงงานกลุ่มนวัตกรรมซอฟต์แวร์
3(2-3-6)
(Innovative Software Group Project)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน 01219395 และ 01219490 (แผนการศึกษาสหกิจศึกษา) หรือ
01219399 (แผนการศึกษาสาหรับนิสติ แลกเปลีย่ นต่างประเทศ)
โครงงานกลุ่ ม ระยะยาวในการสร้า งและพัฒ นาเครื่อ งมือ นวัต กรรมในงานด้ า น
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
Long-term workgroup project on production and development of innovative tools
for software and knowledge engineering.

**ปรับปรุงรายวิชา
3.1.5.2
01200433

รำยวิ ชำที่เป็ นรหัสวิ ชำนอกหลักสูตร
ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญานและโทรคมนาคม
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มคอ. 2
ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาน ระบบโทรคมนาคม ระบบ SCADA และ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ทีใ่ ช้งานในประเทศไทยระบบ Interlocking อุปกรณ์ขา้ งทางรถไฟ อุปกรณ์บนตัวรถไฟ
ระบบสื่อสารแบบต่างๆ ทีใ่ ช้กบั รถไฟ ศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระบบ SCADA ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้ าแก่รถไฟฟ้ า ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ ากระแสตรงแบบรางที่ 3 ระบบจ่ายกระแส
ไฟฟ้ าแรงสูงกระแสสลับแบบ Catenary และ Pantograph สถานีจ่ายไฟฟ้ าสาหรับรถไฟฟ้ า
การดูงาน
Thailand’s Signalling, Telecommunication, SCADA, and Power Supply System,
Interlocking System, Wayside Equipment, On-Board Equipment, Rail
Telecommunication System, Central Train Control Center, SCADA System, Rail Power
Supply System, Third Rail System, Catenary Cables and Pantographs, Rail Power
Stations, Field Trips.
01204211
8)

คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและพีชคณิตเชิงเส้น

4(4-0-

(Discrete Mathematics and Linear Algebra)
เซต ลาดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟั งก์ชนั วิธกี ารพิสูจน์และอุปนัย
วิธที างคณิตศาสตร์ นิยามและขัน้ ตอนวิธแี บบเรียกซ้า วิธกี ารนับและความสัมพันธ์แบบ
ปรากฏซ้า ความสัมพันธ์ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับทฤษฎีกราฟ ปริภูมเิ วกเตอร์และการตัง้ ฉาก
เมตริกซ์และการนาเสนอระบบเชิงเส้นด้วยเมตริกซ์ การแปลงเชิงเส้น คาตอบของระบบเชิง
เส้น ระบบไอเกน
Sets, sequences, and functions; logic; the growth of functions; methods of proof
and mathematical induction; recursive definitions and algorithms; counting methods
and recurrence relations; relations; introduction to graph theory; vector spaces and
orthogonality; matrices and matric representations of linear systems; linear
transformations; solution of linear systems; eigensystems.
01204222
6)

การออกแบบระบบดิจทิ ลั

3(3-0-

(Digital Systems Design)
ระบบดิจทิ ลั พืน้ ฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจทิ ลั ลอจิกเกต การ
ลดขนาดตรรกะให้เล็กทีส่ ุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลาดับ ฟลิป-ฟล็อปวงจรเชิง
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-flops;
synchronous and asynchronous sequential circuits; PLA, ROM, and RAM; arithmetic
circuits; computer-aided logic design.
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01204314

สถิตสิ าหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Statistics for Computer Engineering Applications)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204312 หรือ 01219214
สถิตเิ ชิงพรรณนาและเชิงอนุ มาน กระบวนการสุ่มและการประมาณ การทดสอบ
สมมติฐานและแบบไม่มพี ารามิเตอร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเภท การสร้างภาพแสดง
ข้อมูล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบถดถอย วิธกี ารเรียนรูแ้ บบต้นไม้
วิธกี ารอนุมานแบบเบย์เซียน การประยุกต์ทางสถิติ
Descriptive and inferential statistics; Sampling and estimation; Hypothesis
and non-parametric testing; Analysis of categorical data; Data visualization; Analysis
of variance; Regression; Tree-based learning methods; Bayesian inference;
Applications of statistics.

01204322
6)

ระบบฝั งตัว

3(3-0-

(Embedded System)
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝั งตัว โปรแกรมแบบฝั งตัว ระบบปฏิบตั กิ ารเวลาจริง การ
คานวณพลังต่า การออกแบบระบบเชื่อถือได้ วิธกี ารออกแบบเครือ่ งมือเสริม หน่วย
ประมวลผลแบบฝั งตัวหลายหน่วย ระบบฝั งตัวบนเครือข่าย การเชื่อมต่อและระบบสัญญาณ
ผสม
Embedded microcontrollers; embedded programs; real-time
operating
systems; low-power computing; reliable system design; design methodologies; tool
support; embedded multiprocessors; networked embedded systems; interfacing and
mixed-signal systems.
01204331
6)

ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ระบบ

3(3-0-

(System Software Interface)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225 หรือ 01219222
ซอฟต์แวร์ทร่ี บั ผิดชอบและจัดการการทางานของโปรแกรมใช้งาน แอสเซมเบลอร์ ตัว
บรรจุโปรแกรม ตัวเชื่อมโยง ตัวประมวลผลแมคโคร คลังโปรแกรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบปฏิบตั กิ ารและซอฟต์แวร์การแปลภาษาโปรแกรม
Software responsible for managing execution of application programs;
assemblers; loaders; linkers; macro-preprocessor; libraries; relationships between
operating systems and language translators.
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01204421

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Networks)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204325 หรือ 01219224
ชุดโพรโทคอลทีซพี /ี ไอพี การออกแบบเลขทีอ่ ยูไ่ อพี โพรโทคอลการจัดเส้นทาง การ
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยทีซพี /ี ไอพี การจัดการเครือข่าย ความมันคงของเครื
่
อข่าย
เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกต์ดา้ นเครือข่าย
TCP/IP protocol suite; IP address design; routing protocols; internetworking with
TCP/IP; network management; network security; multi-protocal fable switching; network
applications.

01204422
2)

ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายและการตัง้ ค่าพืน้ ฐาน

1(0-3-

(Basic Networks and Network Configuration Laboratory)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204421 หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับวิชา 01204421
Laboratory for 01204421.
01204423
6)

สถาปั ตยกรรมเคอร์เนลเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน

3(3-0-

(Network Kernel Architectures and Implementation)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน: 01204332 หรือ 01219222 และ 01204421
แนวคิดการพัฒนาสถาปั ตยกรรมเคอร์เนลเครือข่าย โครงสร้างข้อมูลในระดับเคอร์
เนล โครงสร้างตัวขับ การอ้างอิงตาแหน่งความจา การประสานจังหวะในเคอร์เนล โปรเซสและ
การขัดจังหวะ การส่งข้อมูลในระดับเคอร์เนล การพัฒนาโมดูลเครือข่ายในระดับเคอร์เนล การ
เชื่อมต่อระหว่างโมดูลเคอร์เนล การประยุกต์ใช้สถาปั ตยกรรมเคอร์เนลเครือข่าย
Network kernel architecture concept; kernel data structure; device driver
structure; memory addressing; kernel synchronization; process and interrupts; data
communication in kernel level; kernel module implementation; kernel module interface;
network kernel architecture application.
01204425

การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต
3(3-06)
(Internet System Programming)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204325 หรือ 01219224
ทีซพี /ี ไอพี การเขียนโปรแกรมรับ-ให้บริการ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การต่อ
ประสานซ็อกเก็ตทีซพี แี ละยูดพี ซี อ็ กเก็ต กระบวนการดีมอน รอว์ซอ็ กเก็ต ขัน้ ตอนวิธสี าหรับ
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01204426
6)

ผูร้ บั และผูใ้ ห้บริการ โปรแกรมขับอุปกรณ์เครือข่าย
TCP/ IP; client- server programming; interprocess communications; TCP and
UDP socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for client and server;
network device driver.
ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายและการตัง้ ค่าขัน้ สูง
3(2-3(Advanced Network and Network Configuration)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204421 และ 01204422
โพรโทคอลการจัดเส้นทาง การตัง้ ค่าการควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและการ
ตัง้ ค่าระบบแลนเสมือ น ระบบการสวิตช์ การออกแบบระบบเครือ ข่ายบริเวณกว้าง การ
ทางานร่วมกันของอุปกรณ์จากหลากหลายผูผ้ ลิต
Routing protocols; access control lists; design and configuration of virtual
LANs; switching systems; wide area network design; multi-vender device
interoperability.

01204427
6)

ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3(3-0-

(Computer System and Network Security)
ความปลอดภัย ทางระบบคอมพิว เตอร์แ ละระบบเครือ ข่ า ยที่ใ ช้ ง าน การโจมตี
โดยทัวไป
่ การป้ องกันและการลดปั ญหาจากการโจมตี จุดอ่อนของทีซพี ไี อพี จุดอ่อนของ
ระบบปฏิบตั กิ ารโดยทัวไป
่ เครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัย การทดสอบการเจาะ
ระบบเครือข่าย การรับมือกับเหตุการณ์ การพัฒนานโยบายความปลอดภัย
Practical computer system and network security; common security attacks;
attack prevention and mitigation; TCP/ IP vulnerabilities; common OS vulnerabilities;
security auditing tools; network penetration testing; incident handling; security policy
development.
01204428

ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวแบบไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Embedded Systems)
สถาปั ตยกรรม การประยุกต์ และชุดโพรโทคอลสาหรับเครือข่ายฝั งตัวไร้สาย โพรโท
คอลสื่อสารที่ระดับต่าง ๆ การหาเส้นทางและการไหลของข้อมูล การผสมและประมวลผล
ข้อ มูล ระหว่างทาง การอ้างอิงปลายทางเชิงอุ ปกรณ์ และเชิงข้อ มูล การจัดการกาลัง การ
ควบคุมโทโพโลจี การพัฒนาและติดตัง้ ซอฟต์แวร์บนสถานีเชื่อมโยงไร้สาย
Wireless embedded system architectures, applications, and protocol stack;
communication protocols at different layers; routing and data flow; on- route data
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aggregation and processing; node- centric and data- centric addressing; power
management; topology control; developing and deploying software on wireless nodes.

01204429
6)

เครือข่ายไร้สายและการจาลองเครือข่าย

3(3-0-

(Wireless Networks and Simulation)
การสื่อ สารแบบไร้ส าย เครือ ข่ายเฉพาะที่แ บบไร้ส าย เทคโนโลยี มาตรฐานและ
ส่วนประกอบ การควบคุมการใช้ส่อื แบบไร้สาย สถาปั ตยกรรมทางกายภาพแบบไร้สายและ
การออกแบบ การเบ็ดเสร็จ และการท าให้เ กิดผล อินเทอร์เ น็ ต แบบเคลื่อ นที่ การจาลอง
เครือข่าย การประเมินประสิทธิภาพเครือข่าย
Wireless communications, wireless local area network, technologies, standards,
and components; wireless medium access control; wireless physical architecture and
system design; integration and implementation; mobile internet; network simulation;
network performance evaluation.
01204433
6)

การแปลภาษาโปรแกรม

3(3-0-

(Programming Language Translation)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225 หรือ 01219222
การจัดองค์ประกอบภาษาโปรแกรม ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการแปลภาษา โปรแกรม
และตัวแปลภาษา การวิเคราะห์เชิงศัพท์ เชิงวากยสัมพันธ์ และเชิงความหมาย การจัด
ดาเนินการตารางสัญลักษณ์ การสร้างรหัสเครือ่ ง การปรับรหัสให้เหมาะทีส่ ุด การจัดการ
ข้อผิดพลาดระหว่างการแปล
Organization of programming languages; introduction to programming language
translation and translators; lexical, syntax, and semantic analysis; symbol-table
manipulation; code generation and code optimization; compile-time error handling.
01204434
6)

ระบบคานวณแบบขนานและแบบกระจาย

3(3-0-

(Parallel and Distributed Computing Systems)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225 และ 01204332 หรือ 01219222
หลักการและแนวทางปฏิบตั ขิ องระบบแบบกระจาย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบ
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ขนาน ระบบขยายได้และระบบขนาดใหญ่ ความมันคงและความปลอดภั
่
ยของระบบ การ
คานวณในกลุ่มเมฆ แมปรีดวิ ซ์
Principles and practices of distributed systems; parallel hardware and software;
scalable and large-scale systems; system reliability and security; cloud computing;
MapReduce.

01204435
6)

มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม

3(3-0-

(Programming Language Concepts)
โครงสร้างและการจัดองค์ประกอบภาษาโปรแกรม
ตัวประมวลผลภาษา
วากยสัมพันธ์ ชนิดข้อมูล การควบคุมลาดับการทางาน การควบคุมโปรแกรมย่อย การจัดการ
หน่วยเก็บความจา เทคนิคการสัมฤทธิการแต่ละส่วนของภาษา การศึกษาและเปรียบเทียบ
กรอบแนวคิดหลักของการโปรแกรม
Structure and organization of programming languages; language processors;
syntax; data types; sequence control; subprogram control; storage management;
implementation techniques of each language feature; the study and comparison of
major programming paradigms.
01204436
6)

วิศวกรรมระบบเวลาจริง

3(3-0-

(Real-time System Engineering)
นิ ย ามและประเภทของระบบเวลาจริง ประเด็น การออกแบบระบบเวลาจริง ตัว
แบบฟอร์มอล ความคงทนต่อความเสียหาย ความเชื่อถือได้ การทางานพร้อมกัน การทาให้
เข้า จัง หวะกัน การสื่อ สาร การจัด ลาดับ เวลาจริง การสนับ สนุ น ของภาษาและตัว อย่ า ง
เครือ่ งมือ ระบบเวลาจริงแบบฝั งตัว กรณีศกึ ษา
Definition and types of real-time systems, real-time system design issues, formal
models, fault tolerance, reliability, concurrency, synchronization, communications, realtime scheduling, language support and tool examples, real- time embedded systems,
Case study.
01204451
6)

การออกแบบระบบฐานข้อมูล

3(3-0-

(Database Systems Design)
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วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204351 หรือ 01219231
แบบจาลองของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบลาดับชัน้ แบบเครือข่าย และแบบเชิง
สัมพันธ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงตรรก เอนทิตแ้ี ละความสัมพันธ์ การปรับบรรทัดฐานของ
ข้อมูล ภาษาจัดการฐานข้อมูลเพื่อการกาหนดและสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล การเก็บสารองข้อมูล การรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความคงสภาพของ
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Data models; hierarchical databases, network databases, and relational
databases; structures of logical databases; entities and relations; normalization; data
definition languages and data manipulation languages; data security, backup,
consistency, reliability, and integrity; distributed databases.
01204452
6)

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-

(Information Technology Management)
การจัดระบบหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การ
จัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการสาหรับการออกแบบ การ
พัฒนา การสร้าง การติดตัง้ และการประเมินผลระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/
ผลประโยชน์สาหรับระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร ต่อ
บุคคล และต่อสังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบายระดับประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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.
01204453
6)

การค้นคืนและการทาเหมืองข้อมูลเว็บ

3(3-0-

(Web Information Retrieval and Mining)
พืน้ ฐานการค้นคืน และการจัดลาดับข้อมูลการประเมินค่าประสิทธิภาพ การคราวลิง่
เว็บขนาดใหญ่ เครือ่ งมือในการทาดรรชนี โครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ ระบบไฟล์กูลเกิล
สมบัตทิ างสถิตแิ ละโครงสร้างของเว็บกราฟ ประเภทการลาดับแบบอิงลิงก์ การทาเหมือง
ข้อมูลเว็บเนื้อหาและเว็บจากล็อก เครือ่ งมือทาเหมืองแบบจาลองการปรับใหม่ของเว็บ
Basic of information retrieval and ranking; performance evaluation; large- scale
web crawling; indexing tool; large-scale infrastructure; google file system; statistical
and structural properties of the web graph; type of link-based rankings; web content
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and web log mining; mining tool; web refresh model.
01204454
6)

01204456
6)

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3(3-0-

(Management of Technology and Innovation)
เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมกลยุทธ์เพื่อการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัต กรรมวัฎ จัก รชีว ิต ของเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมการวางแผนเทคโนโลยีก ารพัฒ นา
เทคโนโลยี การควบคุ มและการประเมินผลเทคโนโลยี การวางแผนนวัต กรรม การนา
นวัตกรรมไปปฏิบตั ิ การควบคุมและการประเมินผลนวัตกรรมการแข่งขัน
Technology; information technology; innovation; strategy development for
managing technology and innovation; technology and Innovation life cycle; technology
planning, development, evaluation and control; innovation planning, implementation,
evaluation and control; competitiveness of technology and innovation.
การทาเหมืองข้อมูลเครือข่ายสังคม
3(3-0(Social Networks Data Mining)
แนวคิดหลักและขัน้ ตอนวิธกี ารในการวิเคราะห์ขอ้ มูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์จาก
มุมมองของการทาเหมืองข้อมูล การค้นพบชุมชน การวิเคราะห์ววิ ฒ
ั นาการ การทานายการ
เชื่อมโยง การวิเคราะห์อทิ ธิพล
Key concepts and algorithms for analyzing online social networks from the data
mining point of view; community discovery; evolution analysis; link prediction; influence
analysis.

01204461
6)

ปั ญญาประดิษฐ์

3(3-0-

(Artificial Intelligence)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204313 หรือ 01219218
ขอบเขตและที่มาของปั ญญาประดิษ ฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจาการหา
เหตุผล การหาเหตุผลแบบน่ าจะเป็ นและเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
Introduction to artificial intelligence: its scope, history and techniques;
knowledge representation; memory structures; reasoning mechanisms; probabilistic
reasoning and searching techniques; games; planning; machine learning; natural
language processing; computer vision; expert systems.
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01204462
6)

มคอ. 2
3(3-0-

ระบบผูช้ านาญการเบือ้ งต้น

(Introduction to Expert Systems)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204461
เทคนิค การแทนความรู้แบบกรอบ แบบกฎเกณฑ์ และแบบข่ายความหมาย การ
ค้นหาฐานความรู้ การอ้างเหตุผลด้วยวิธเี ดินหน้าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้ชานาญการ
การออกแบบและการสร้ า งระบบผู้ ช านาญการ การเชื่อ มโยงกับ ระบบความเข้ า ใจ
ภาษาธรรมชาติ
Knowledge representation techniques: frames, rules, and semantic networks;
searching knowledge base; reasoning mechanisms with forward chaining and
backward chaining; expert system case studies; design and development of expert
systems: knowledge acquisition, validation and verification, user interface and natural
language understanding.

01204463
6)

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบือ้ งต้น

3(3-0-

(Introduction to Natural Language Processing)
หลักการคานวณนาไปสู่พน้ื ความรูข้ องการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคเชิงวากยสัมพันธ์ การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะห์และสร้าง
ความเกีย่ วพันระหว่างประโยค
Introduction to basic computation of natural language processing; syntax
analysis of structure of sentences; semantics of sentences; analysis and relation
creation between sentences.
01204465
6)

การทาเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรูเ้ บือ้ งต้น

3(3-0-

(Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204351 หรือ 01219231
กระบวนการค้นพบความรู้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสารวจข้อมูล การเตรียมข้อมูล
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล การจาแนกข้อมูล การค้นพบกฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่ม
ข้อมูล การประยุกต์การทาเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรม
Knowledge discovery process; data analysis; data exploration; data preprocessing; data mining techniques; data classification; association rule discovery;
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data clustering; data mining applications in engineering fields.
01204472
6)

การคานวณเชิงตัวเลข

3(3-0-

(Numerical Computation)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204212 หรือ 01219218 และ 01417168
โครงสร้างระบบเลขจานวนของคอมพิวเตอร์ ขัน้ ตอนวิธเี พื่อการประมวลผลเลขคณิต
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยรวมถึง การหาค่าประมาณการ การ
หาอนุ พนั ธ์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การเข้าสมการอนุ พนั ธ์ ระบบสมการเชิงเส้น และไม่เชิง
เส้น การปรับหาเส้นโค้งทีเ่ หมาะสม และตัวแปลงฟูเรียร์อย่างเร็ว
Number systems; algorithms for number crunching; solving engineering
problems with computers: estimation, differentiation, numerical integration, differential
equtations, linear and non- linear system equations, curve fitting, and fast Fourier
transform.

01204473
6)

ระบบเมคาทรอนิกส์และการควบคุม

3(3-0-

(Mechatronic System and Control)
การสร้า งตัว แบบระบบพลวัต และการจ าลองแบบ การบ่ ง ชี้ร ะบบเบื้อ งต้ น การ
วิเคราะห์ในโดเมนเวลา การวิเคราะห์ในโดเมนความถี่เสถียรภาพ การออกแบบตัวควบคุม
ระบบหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ท่ใี ช้งานจริง เซ็นเซอร์และแอกตูเอเตอร์ความฉลาดของ
เครือ่ งจักร สนเทศศาสตร์อตั โนมัตใิ นอุตสาหกรรม
Modeling dynamic systems and simulation; basic system identification; time
domain analysis; frequency domain analysis; stability; controller design; practical
robotic and mechatronic systems; sensor and actuators; machine intelligence;
industrial informatics.
01204481
6)

คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ขนั ้ พืน้ ฐาน

3(3-0-

(Foundations of Computer Graphics)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204313 หรือ 01219218
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ประวัตศิ าสตร์และภาพรวมในคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ ส่วน
ต่อประสานสาหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์กราฟิ กส์ ขัน้ ตอนวิธแี รสเตอร์กราฟิ กส์พ้นื ฐาน
การแปลงเรขาคณิต ทัศ นะ การพิจ ารณาก าหนดพื้น ผิว ที่ป รากฏ การส่ อ งแสงและการ
เรนเดอร์พน้ื ผิว
History and overview in computer graphics; computer graphics systems;
graphics application programming interface; basic raster graphics algorithms;
geometrical transformations; viewing; visible surface determination; illumination and
surface-rendering.
01204482
6)

การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุษย์

3(3-0-

(Computer-Human Interfaces)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01204313 หรือ 01219218
การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กบั คอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของสถานีงานส่วนบุคคล ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุการจัดการ
ส่วนแสดงผลแบบโต้ตอบ และช่องหน้าต่าง
Design and construction of human-computer interfaces; hardware and software
architecture for personal workstations; object-oriented programming; interactive display
management and windows.

01204483
6)

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจทิ ลั

3(3-0-

(Digital Image Processing)
การประมวลผลสัญญาณภาพดิจทิ ลั เน้นขัน้ ตอนวิธใี นบริบทของการประยุกต์การใช้
งานจริง เช่น การประมวลผลภาพ การแปลงฮิส โตแกรม การขจัดสัญ ญาณรบกวน การ
ตรวจจับขอบ การปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพด้วยคอมพิวเตอร์
การบีบอัดข้อมูล รูปภาพสี การแทนวัตถุในรูปภาพและการรูจ้ าวัตถุ
Digital image processing emphasizes on image processing algorithms in the
context of real- world applications such as histogram transformation, noise reduction,
edge detection, image enhancement, image segmentation, image coding,
compression, color image representation and object representation and recognition.
01417167
6)

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม I

3(3-031

มคอ. 2
(Engineering Mathematics I)
ลิมติ และความต่อเนื่องของฟั งก์ชนั อนุ พนั ธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุ พนั ธ์ ปริพนั ธ์
และการประยุกต์ ระบบพิกดั เชิงขัว้ ปริพนั ธ์ไม่ตรงแบบ ลาดับและอนุ กรม การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์
Limits and continuity of functions, derivatives and applications, differentials,
integration and applications, polar coordinates , improper integrals, sequences and
series, mathematical induction.
01417168
6)

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม II

3(3-0-

(Engineering Mathematics II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01417167
เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร แคลคูลสั
ของ ฟั งก์ชนั ค่าเวกเตอร์
Vectors and solid analytic geometry, calculus of multivariables functions,
calculus of vectorvalued functions.
01420111
6)

ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่ I

3(3-0-

(General Physics I)
กลศาสตร์ การเคลื่อนทีแ่ บบฮาร์มอนิก คลื่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์
Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics.

01420112
6)

ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ่ II

3(3-0-

(General Physics II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01420111
ไฟฟ้ าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ทัศนศาสตร์ ฟิ สกิ ส์ยคุ ใหม่เบือ้ งต้น และนิวเคลียร์
ฟิ สกิ ส์
Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern
physics and nuclear physics.
01420113
2)

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ I

1(0-332

มคอ. 2
(Laboratory in Physics I)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01420111 หรือพร้อมกัน หรือ 01420117 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารสาหรับวิชาฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ่ I หรือ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.
01420114

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
วิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : 01420113 และ 01420112 หรือพร้อมกัน หรือ 01420118
หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารสาหรับวิชาฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ่ II หรือฟิ สกิ ส์พน้ื ฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.
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